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 "םינשה חוּכיוה, קרעװ ןשימעלָאּפ םעד ןופ לטַײז ַא

 7פ טייז עו



 == רבח ןוא רנײרפ ןעיירטעג ןיימ

 ,הנתט ַא - יֹורפ ןיפ

 לטיּפַאק רעטשרע

 סיטנד" עשינעילַאמיא סםָאד -- ,ץוּביק רעשידיי רעד ןוא הפוקתיסנַאסענער יד
 =ר םחנמ ןעגנומערטש עשיטסימ יד -- ,רעגיימש רעקיטרַאגניײא ןייז ןוא

 םעד ףיוא םוינַאמוה ןופ תהעפשה יד -- ,סענַאגיטלעװ ןייז ןוא /יטַאנַאק

 ,"םעמ שדקמ, עמעָאּפ ןײז ןוא יטעיר השמ ,עילַאטיא ןיא ץוּביק ןשידיי

 רעטנוא הפוקתיסנַאסעגער רעד ןופ עיסָאזָאלפ יד -- .הלּבכ וצ היטנ ןייז

 ןיז ןוא לאנּברּבַא הדוהי -- .גנוװשנָאימלעװ סנוטלּפַא ןופ העּפשה רעד

 סלַא עּביל יד -- . םוּגוסַקמו 4| גוה0ז6, עמעָאּפ טלאנּברּבַא ,ןבעל שיגַארמ

 ןסרָא ייחצ -- ,"ןרעפס עלַא ןופ עינָאמרַאהע יד ןמלעװ רעד ןופ דוסי
 רעד גנופַאש ןייז ןופ תומילש יד ןוא רעפעשַאג ןופ תומילש יד ןעביל

 .שטנעמ יד -- ,עביל ןופ רעטומ םלַא םײקניש -- ,"עּביל ןופ תיולזיירק}

 ריא ןוא םלעװ רעד ןשיװצ גניריסננודניּברַאפ סלא םייקכעלנעזרעּפ עכעל

 ,רעפעשַאּב

 םעד -- קלָאפ םעד ןופ לרוג רעד זיא רַאּברעדנּוװ קיטרַאנגייא יו

 טגרָאזרַאפ ,טיילפוש עקיטומ ןעוו ,רָאי םענענייא םעד ןיא !קינדנודעג

 "ניפרע רעשיריישיבארַא רעד טָאװ ,םירישכמיילּכ עטסקיצנוק יד טימ

 ןטייוו עטנַאקַאבמוא יד ןיא טזָאלעג ךיז ןּבָאה ,ןפַאשעג טָאה טסייג-סגנוד

 ןוא רעטסבושח רעד ןראוועג בורח זיא -- ,ןקעדטנַא ,וצ טלעוו עיינ ַא

 ץוביק רעשידיי רעד -- רוטלוק רעשיריי רַאפ רעטנעצ רעטסקידנטיידַאּב
 רעקיטכיל רעיינ ַא ןופ ןענינַאּב סָאד --- עּפָארייא-ברעמ רַאפ .עינַאּפש ןיא
 ,תושמשה'ןיּב ןקירעיורט ןופ גָאזנֶא רעד -- ץוּביק ןשידיי ןראפ ,הפוקת
 רַאפ גנובעלפיוא ןוא סנטסענער ןופ הפוקת יד .הדירי רעלערוטלוק ןופ
 רעשידיי רעד ןיא טנכייצרַאפ ןיא טלעװ רעכעלטסירקישַיעּפָארייא רעד
 עטצעל יד ךָאנ ןעקנַאצ סע ןעוו ,חעיקש רעקיטסיינ ןופ טייצ סלַא עטכישעג
 ןוא ,סיוא ךיז ייז ןשעל דלַאּב רָאנ ,רוטלוק רעכעלטלעוו ןופ ןלַארטש
 ײענּפֶא רעלערוטלוק ןוא שינרעטסניפ ןופ טכַאנ יד ןלַאפנָא טעװ ןאד
 ףעד ןָא טגנַאפ ,עּפָארייא רעכעלטסירק רעד ןיא ,טרָאד תעּב .םייקנעגַאמש'
 ,ןטייק עכעלרע ,טלאלטימ יד ןופ ןעיײרּפַאּב וצ ךיז קנַאדעג-רעשרָאֿפ רעיירפ
 טראפשרַאפ ,האנש רעקיטמינ ןופ טגָאיעג ,קנַאדעג רעשידיי רעד טסרעוו
 ױצמ ץלַא טעשזדנַאלּברַאפ ןוא ָאטעג ןופ ןסָאג עלעקנוט ןוא עננע יד ןיא

|' 



 גרעּבניצ  ר"ד 8

 עקורט ןופ רעטנָאלּפעג םער ןיא ןוא קיטסימ ןופ לּפענ ןטכירעג םעד ןיא

 ,לוּפליּפ ןזָאלטכורפ ןוא קיטסַאלָאכס רעג

 "גוא ,עילַאטיא רעטשטנעּבעג רעד ןופ ?מיה ןעיולּב םעד רעטנוא זיולב

 ךרעּב רעד טָאה ,הפוקּתיסנַאסענער רעד ןופ ןלַארטש עקיטכיל יד רעט

 -וטלוק רעד רעּביא טכַאװעג גנַאל-טייצ א ץוביק רעשיריו רעקילָאצניילק

 ןט17 םענופ טימ רעד זיּב ןוא ,תורוד עקידרעירפ יד ןופ השורי רעלער

 רעכעלטלעוושידיי ןופ ןעקנופ עקיטכיל יד טיהעג יירט טרעדנוהרָאי

 לעה ןלָאז ןעקנופ עקיזָאד יד ,ןעגנולעג וליפַא זיא זייוונטייצ .רוטלוק

 וצ סנטָאש-טכַאנ עלעקנוט יִד עלייוו רעצרוק א ףיוא ןוא ןטכיילפיוא

 .ןגָאירַאפ

 גנַאל תורוד ךיז םסָאה סָאװ ,ףמַאק-ןעעדיא רעקידתונשקע רעד

 גנַאלקּפָא ןייק טעמּכ טָאה ,סנַאװָארּפ רעד ןיא ןוא עינַאּפש ןיא ןגיוצעג

 -ריפעגכרוד גנערטש רעד .עילאטיא ןיא ץוּביק ןשידיי םייּב ןענופעג טיג

 םָאה רעגלָאּפכָאנ ענייז ןוא ילָאטַאנַא בקעי א ןופ םזילַאנָאיצַאר רעט

 -לַאטיא םייּב ךיז טָאה קרַאטש וצ .ןדָאּב ןקיטסניג ןייק ןענופעג טינ טרָאד

 ןוא עניטסעלַאּפ ןופ הּפשה עקיטסיינ יד ןליפ טזָאלעג םוטנדיי ןשינעי

 ןיוש ןּבָאה רימ .טלעוו-דנעגעל ןוא הרוסמ רעשיטסימ רעייז טימ לבב

 ןשיפָאזָאליפ םנופ דעטערטרַאפ רעטסדנטיידַאב רעד ױזַא יו 1 ןעזענ

 ,ענָארעװ סיוא ללה ,טייצ רענעי ןופ ןדיי עשינעילַאטיא יד ייּב קנַאדעג

 רַאפ סָאמ עקיצנייא יד זַא ,ןייז םיּכסמ טנַאקעג טינ ןפוא םושּב טָאה

 .הריקח ןיא תומילש סנשטנעמ םעד ןיא קילג עכעלשטנעמ סָאד ןצַאש
 "נייא רעד .תורבפ ןוא ןעעדיא עשיפָאזָאליפ ןיא טייקטינעג ןייז ןוא ןכַאז

 לעּב םנופ המשנ יד טקידירפַאּב קינייװ טָאה םזילַאנָאיצַאר רעקיטייז

 חרוסמ-סקלָאפ יד ןעוועג ריא זיא טנעֶָאג ןוא ביל וצ ;''שפנה ילומנּת,
 ,רענגעק רעשיעדיא ןייז ,תוקבד ןוא סָאטַאּפ ןשיטסימדזעינילער ריא טימ

 ,םיור ןיא גלָאפרע סיורג טָאהעג ,תמא ,טָאה ,ןח היחרז רעינַאּפש רעד
 רעד ;רעגנעהנֶא ךס א טָאהעג ןּבָאה ןעקנאדעג עײרפ-לַאקידַאר ענייז ןוא

 ,ןדָאּב ןטסעפ ַא ןָא ,רעקיפיואנביוא ץנַאג ַא ןעוועג רעּבָא זיא גלָאפרע

 ןיא ערעל סהיחרז סָאװ ,םעד ןיא זיולּב ןענַאטשַאב זיא סערעטניא רעד

 ,טכאמעג טינ רעּבָא יז טָאה םשור ןפיט ןייק ,ךַאז עיינ א ןעוועג טרָאד

 ןשיטסַאקרַאס ַא טימ טדנעוועג ךיז טָאה ןח היחרז יװ ,ןעזעג ןּבָאה רימ

 ,עיפָאזָאליפ יד ור וצ זָאל , :ענָארעװ סיוא ?לח רענגעק ןייז וצ ?כיימש
 ,"הריצי רפס , םעד ןעייל ;הרוסמ רעטלא רעד וצ םוא רעסעּב ךיז רעק ור

 .ריפ לטיּפַאק ,ליימ רעמירד 1
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 ןוא .!"םיזרח רפס, םעד ןיא ןוא "המוק רועיש , םעד ןיא ךיז ףיטרַאפ

 בושה ןוא ןעמונעגנָא רעייז ןעוועג עקַאט ןענייז םירפס עקיזָאד יד טָא זא
 רב םומינלק רעטנַאקַאב רעד תודע טנָאז ,ןדיי עשינעילאטיא יד ייּב

 ףָאנ רעטעּפש רֶאי קיסיירד טימ םיור ןיא טּבעלעג טָאה סָאװ ,סומינולק

 ןשטנעמ ןזַא ,'ןחוּב ןבא, ןייז ןיא ןענעייל רימ .ןח לאיּתלַאש היחרז

 ןיא רע זַא ,ןעניימ לָאז ןעמ יִּבַא ןצעזרַאֿפ וצ עטצעל סָאד טיירג ןענייז

 רועש , יו םירפס ענױזַא ןיא טנוװַאחַאּב זיא ןוא תישארּב חשעמ ןיא יקּב
 סָאװ ,שיטסירעטקַארַאכ רעייז ןזא סע ןוא .* "הריצי רפס , ןוא "המוק
 רעד ,דניירפ סעסומינולק יװ ,ינומיימ ןופ רעגנעהנָא רעסייה ַאזַא וליפַא
 טימ ןבענענּפָא ךיז ליפ ךיוא טָאה ,ימור לאונמע רעטכיד רעטנַאקַאּב
 -פס,, םעד ןוא ''הריצי רּפס,, םעד .טרידוטש קיסיילפ טָאה ,םירפס-הלּבק
 קרעוו לעיצעמס א ןרָאי עגנוי יד ןיא טסַאפרַאפ ןליפַא טָאה ןֹוא ,"ריהּבה
 רעד * תיכ-ףלֲא ןשיערבעה םנופ טייטַאּב ןשילָאבמיסישיטסימ םעד ןגעוו
 ךיז טָאה ,עינטּפש ןיא ןרָאװעג הלגתנ ןטשרע םוצ זיא סָאװ ,אפונ רהוז
 עקאט ןוא רעדנעל ערעדנא עֶלַא ןיא יװ רעירפ עילַאטיא ןיא טיײרּפשרַאפ
 -נָא ןטרעטסײגַאב ןֹוא שרפמ ןטשרע ןייז ןענופעג רהוז רעד םָאה טרָאד
 ,יטַאנַאקיר םחנמ ,רוד"זב ַא סלאונמע -- רעגנעה

 רעביא טכַארברַאפ וימי לּכ יטַאנטקיר טָאה ,רעקיטסימ רעקידרעיופ ַא
 ;תמודכו ''תולכיח,, ,"ריחבח , ,"הריצי רפס , יו םירפס-הלּבק עכלעזט
 ?בוקמ רעד ןעוועג םיא ייּב ןיא רעסַאמרַאפ עטסטּבילַאּב יד ןופ רענייא
 רהוזח רפס , רעד ןעוועג םיא ייב זיא ץילַא ןופ רעכעה רָאנ לאירזעז
 לע הרותה לע שוריפ) הרוּת ףיוא שוריּפ ןשיטסימ ןייז ןיא ."אלפומה
 םנופ ןעעדיא-טנורג יד רעביא יירטעג ץנַאנ יטַאנַאקַאר טיג ? (תמאה ךרד

 ,265 ,| דנַאב ,קרעװ רעזנוא }

 / רֶצי לש וועש עדוי אוהש תישי דיו ןוברע ןתיפ 141 'םע ,"ןחוב ןבאא 5
 טל ןרימיצ רימ) "אריס ןב רפםכ ןלצא לקנ הריצי רמסו המוק רועש רַפְס ,תישארצ
 ,(1865 ןופ עגַאגסױא רעד

 ,ריש רעד ןיולב ,ןעגנַאנעג ןרָאלרַאֿפ םייצ רעד םימ ןיא אפוג קרעװ סָאד 5
 עניו ןיא לאונמל טגנערּב ,רוּביח ןקָאד םעד וצ עדעררָאפ םלַא םנידעג טָאה סָאװ
 ,(א| עמַאקַאמ) "תורּכחַמ

 רמאֹו ,ל"ז לאירזע 'ה רמאוע ;כרעװ ענַײז ןיא טפָא ץנַאג טנָאמרעד יטַאנַאקיר 5
 פ"לאירוע 'ה םכחה

 שוריפ רעד םלעפ סע ,םקידנערַאּפ ןצנַאנ ןיא טינ ןבילּברַאפ ויא קרעװ סָאד 5
 עקידנגלָאפ תוס םוצ שכַאמ רעּבעגסױהַא רעמשרע רעד ןוא ,השרּפ רעמצעל רעד ףיוא
 הלעמ לש הבישיב שקבתנ ל"ו ברהש ונעמשו ,רמפה הומ ונאצמ 2"ע, :גנוקרעמַאּב
 קרעװ עקיזָאד םָאד יא בנַא ."הכרבה תאוע שרפל םילשה אלו רפסה ומילשה םדוב
 ,טופרה שבכמ תחתט קױרַא ןיא'ס סָשװ ,רפסיהלּבק עטשרע סָאד
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 :סיטַאנַאקיר רעּביא ךיוא טקיטלעװטג "רהוז, םנופ טסיינ רעד ,"רהוזא

 .םלוע ןיא .ָאד טריטסיסקע סָאװ ץלַא, ."תוצמה ימעט , קרעוו טנַאקַאּב

 עטשרעּבייא יד טימ ןדנוּברַאפ גנע זיא --- יטַאנַאקיר טנרעל --- ןותהּתה

 ,טלעװ רעד ףיוא ָאד ןעעז רימ סָאװ ,םעד קנַאדַא עקַאט ןוא ,ןטלעוו

 םלוע םעד ןיא טרָאד רָאפ טמוק סָאװ ,םעד ןופ דוס םעד רימ ןפיירנַאּב

 -- דרע רעד ףיוא ָאד ןשינעפעשַאּב יד ןיא ןעעז רימ סָאװ ,ץלַא ..,ןוילעה

 .םנופ טלַאטשעג יד ;תוריפס ןעצ ערַאּברעדנּוװ יד ןופ דליּבּפָא ןַא זיא סָאד

 רעד ,טלַאטשעג רעשלמיה רעד ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא זיא ןשטנעמ ןשיררע

 יד ןיא תוריפס ןעצ יד ןופ דליּבלּפָאט סָאד זיא רעדינ רעד ןיא ָאד שטנעמ

 ןעלּפַאטש סלַא ןלעטשרָאפ ךיז רימ ןּפרַאד ןעגנוניישרעד עלַא .ןבייה עטייוו

 זיּב רעכעה ןוא רעכעה ץלַא טגייטש סָאװ ,בוט ולוּכ סיוא רעטייל ןייא ןופ

 ףרּבת' טָאג וצ -- תומילש רעקידנעטשלופ ןופ הנרדמ רעטסכעה רעד

 .אתיירואו ה"ּבקח ,, זַא ,ץַאז רעשידומלּת רעטלַא רעד .1 ומצעּבו ודובכּב
 ,,טָאג :טלַאטשעג עקיטרַאנגייא ץנַאג ַא ןיטַאנַאקיר ייּב טמוקַאּב ,''אוה דח

 -עלּפטנַא ענעדיישרַאפ זיולּב ןענייז סָאד -- ?ָאטלעװ רעד ןוא הרוּת יד

 ןעמ .* רעפעשַאּב םעד -- לַאװקרוא ןּבלעז םעד ןוא ןייא ןופ ןעננוק

 .סָאד ךיז ףיוא ךָאד טגָארט רעדעי לייוו ,ןשטנעמ ןדעי ןּבָאה ביל ףרַאד

 רעשינַאגרָא ןַא זיא שנעמ רעדעי ;טלַאטשעג רעשלמיה רעד ןופ דליּב

 ,ךַאז עטוג עדעי ,חווצמ עדעי ןוא ,טייקינייאיירד רעסיורג רעד ןופ לייט

 טימ ןדנוּברַאפ גנע זיא ,טכעלקריוורַאפ ןשטנעמ םעד ךרוד טרעוו סָאװ

 ןיא . הבּכרמ רעשלמיה רעד טימ ,עינַאמרַאה רעלַאסרעוװינוא רעד
 ..דֹוס רערעדנוזַאּב א ןגרָאּברַאפ זיא ,יטַאנַאקיר טרעכיזרַאפ ,הווצמ רערעי

 רענייטשיוּב עקיטכיו ןענייז םיש עמ סנשטנעמ םעד רָאנ טינ רעּבָא

 הב ש ח מ סנשטנעמ םעד ךיוא טרעיינ ,ןינּבלַאטלעװ ןסיורג םעד ןיא

 ..חליפּת רעד ןופ טר ָאוו םניא טרעּפרעקרַאפ טרעוו סָאװ ,?י פ ע ג ןוא

 רעטנוא טּתֶא יטאנַאקיר ךיוא טכיירטש יױזַא ,םילבוקמ ערעדנַא עלַא יו

 -ַאֹב סָאד ךיוא טננערּב רע ;הליפת רעקיצרַאה ןֹופ תובישח עסיורג יד

 'דוס ןיבנ ןיתחתה םלועמו ...םינוילע םירבדב םייולת םינותחתה םירבדח לכ; 1

 תוריפס רשע אמנוד ןיגע אוה םיארבנה לכב אצמנש המ לכו -,,ןוילעה םלועה תנהנה

 םדאה תרוצ ארבנשכו ..,הנוילעה הרוצה תומדב תשענ ןותחתה םדא אבשכו ,המ ילב
 לע הלעמ םיבופה ולאה םירבדח לּכ תולעל ונל שי ,,,הלעמל תוריפס רשע אצמנ הטמל

 ;6,"ןור-ח ילב םלשה ךרבתי םשה לא ולאה םירבדה ועיניש דע הנרדמ לע הגרדמו הלעמ

 ..רבד וניאו ונממ ץוח הרותה ןיאו הרותה יתלב דחא דצ וניא ְךרבתִי ה"בקחע 2
 ,"הרותה אוה ךױבתי ה"נקה יכ הלכקה ימכח ורמא ןכ לע ,הרותה ןט ץוח

 +ייבהוא תא בוהאל החוצמה וה הנוילעח הרוצב השענ םדאהש יפלע :ןטרָאד 8
 ."תבכרמה ןמ דחא קלחב הילת תוצמו הוצמ לכו םישוע המה רשא ותכאלמל שיא עיא



 11 ןדיי ריב רומָארעמיל רעד ןוֿפ עטכישענ יר

 -ַאב יו ,ןזייוורעד וצ ידכַּב ,* "תבכרמה רכפ, םעד םיוא טרָא עטנַאק
 ףיז טוט סָאװ ,הליפּת יד לוכיבּכ טָאג ייּב זיא'ס טּביִלַאּב ןוא טקיליװ
 ,? ןצרַאה סנשטנוומ םעד סיוא ןּביוהרעד

 ןּבָאה םוטנדיי ןשינעילַאטיא םויּב ןעגנומערטש עשיטסימ יד םִא
 רעד רַאֿפ רָאטסַאפ רעלערוטלוק רעבושח א ןרעו וצ היבז יד טַאהעג
 ,ןעמרָאפ עקיטרַאנגיא ץנאג ןעמונעגנָא ייז ןּבָאה ,טייצ רענעי ןופ הביבס / רעשיטסינַאמוה רעכעלטסירק רעד ןיא ,טרָאד ןוא ,טלעוונסיוא רעד ןיא גנַאלקּפָא ןַא ןענופעג ןּבָאה יז .םנאסענער םעד ןופ הפוקתדץנאלג

 זעוו ,ימור ?אונמע ןֹוא עטנַאד ןופ רוד-ןב א ןעוועג זיא יטַאנאקיר
 -ארּפש עטשרע יד ןזיוואּב טשראקא ךיז ןּבָאה סע ,הפוקּת-סנַאסענער רעקיטכיל רעד ןופ ןלַארמש עטשרע יד ןזיוואּב ךיז ןבָאה עילאטיא ןיא
 רעכעלכריק ןופ ךָאי ןרעווש םעד ןופ טייקכעלנטזרעּפ עכעלשטנעמ יד ןעיירפַאב וצ עכאנפיוא יד טלעטשעג ךיז טָאה סָאװ ,םזינַאמוה ןופ ןעגנוצ
 -טטסירקראפ ,עקילָאמַא יד ןופ רענעמ יד .רעגייטשסנּבעל ןכעלרעטלַאטימ םעד ןופ ןעמרָאפ עשינָאלָאעט ץטרעוילגרַאפ יד ןגעק רעוועג עטספראש םָאֹר ןעזרעד גנונעװַאב עייג יד טָאה רוטלוק רעכעלטסירקראפ רעטלַא רעד ןיא .רעמיור ןוא ןכירג עקילָאמַא יד ןופ טלעוװ עקיטנַא עמלַא יד ;שרָאפסיױא טזָאלעג ךיז חובהלתה רעקידשפנ-תריסמ ןוא ןערּב ןכעלטנגוי ןצנאנ ריא טימ גנוגעװַאב עשיטסינאפוה יד טָאה ,גנויושנָא-טלעװ עשיט -םָאלאבס-שיטעקסא עכעלרעטלאלטימ יד ןייז וצ רבוג ידכּב ,תוסּפורטוּפא
 ,ענעכיוהרעד ןוא עקיטכעמ תמא סָאד ,קיטסטלאכס רעכעלרעטלַאלטימ | וצ ןוא ןגארפ עזעינילערדןייר וצ סערעטניא רעד ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא זיא'ס סָאװ ,ןפלָאהעגמימ ליפ טָאה סָאד ;תומילש רעלאעדיא ןופ רעטסומ יטעטסכעה סלָא ןטלָאנעג ןּבאה ,ןּבעל ןקיטנַא םנופ רדס רעד ,תורוד עכעל
 זיפ .טייקיטכיוו רעקיטלַאוװעג ןופ גנוקעלּפטנַא ןַא שממ ןעוועג זיא סָאד טייטפעלנעזרע ּפ עקידנעטשכלעז ַא זיא רע זַא ,ןפירגַאּב ,"ךיא טענענייא ןייז ךיז ןיא טלימרעד ןטשרע םוצ םָאה ,טפַאשלעזעג רעשִיעּפ -ארייא רעכעלטסירק רעד ןופ דילגמימ רעד ,רעעּפָארייא רעד ,טייקנייר -תוריבע ןוא טייקילייה ןופ ?אעדיא ןבעלטסירק-ךעלרעטלַאלטיס םעד ןסױטשראפ טָאה טייקנייש ןא טייקסיורג ןופ לאעדיא רעד
 ;// יש לי יד ןוא רעכַארַא יד זיולְכ טנַאטַאב ןעװועג ,טייקכעלנעזרעּפ רענעגייא רעד וצ טקעפסער רעד ,לופענטסּבלעז סָאד זיא הפוקתיסנאסענער רעד וצ

 ,עּפארייא רעכעלטסירק רעד ןיא טיג רעּבָא ,ןדיי עקידנעניווו ייז ןשיווצ
 גע איי

 ,85 ,| רנַאב ,קרעװ רעזנוא }
 ,27--26 ,"תוצמה ימעטא *
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 -נָא ןעמוקעגסיוא טפָא זנוא זיא קרעוװ רעזנוא ןופ דנַאּב ןטשרע םניא
 עשיריי יד ןקורדסיוא ענעּבירטעגרעּביא קידלַאװג רעסָאװ ןיא ,ןקרעמוצ

 ןוא טבַאמ יר טביולעגסיוא ןּבָאה סנַאװָארּפ ןוא עיזולַאדנַא ןופ רעגניז
 ןיא ץלַא סָאד .םור רעייז ןופ ץנַאלג םעד ןוא דיל רעייז ןופ טייקנייש
 ןופ רעדליּפעג רעלַאנַאּב ןייק ,יײרעמירַאּב עטושּפ ןייק טינ ללּכ רעּבָא/

 ןייזטסּוװַאב עצלַאטש סָאד ןרעה ךיז טזָאל סָאד -- ,הוואנ רעכעלניילק

 רעקידנשיורַאּב ןֹופ יירשעגסיוא רעקידנוחצנ רעד זיא סָאד ,''ךיא,, םעד ןופ
 -רַאטש רעטּבַאנַאב דנצנעלג רעד סיוא טצָארּפש סָאװ ,תורישע רעקיטסייג
 ןיא רעּביא ךיוא ךיז טרזח עּבלעז סָאד עקַאט ןוא .טייקכעלנעזרעּפ רעק
 ,הפוקּת-סנַאסענער רעד ןיא טשרע זיולב רעּבֶא ,עילַאטיא רעכעלטסירק רעד

 -ענ טינ רעעּפָאריײא רעכעלטסירק רעד טָאה רעטלַאלטימ םניא םערָאװ

 טפַאש סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ רעשילַארָאמ רעקידנעטשּבלעז א ןופ טסגװ
 םעד קידנרעטעגרַאפ ,ןוּבשח ןוא תוירחַא רענעגייא ףיוא טקריוו ןוא

 -ןגרייא רעכעלטסירק רעד טָאה ,ןסוטסירק ןוּפ ןָאזרעּפ רעד ןיא ןשטנעמ

 "ענג טלוּב ןייז ,'ךיא, םענעגייא ןייז ןרָאלרַאפ רעטלַאלטיס ןיא רעעּפ

 עקיּבייא סָאד ןכיירגרעד ,ןרעוו טזיילעגסיוא ,טייקכעלנעזרעּפ עטלּפמעטש
 טינ שטנעמ רעד ןָאק ,טָאנ ןייז ,לאעריא ןייז וצ ךיז ןרעטנענרעד ,קילג
 ןֹוא ךריק רעד ךרוד ךעלסילשפיוא רָאנ ,ןובשח םענענייא ןייז ףיוא

 ,טינרָאג זיא ןיײלַא שטנעמ רעד .חלג םעד -- רעטערטרַאפ ריא ךרוד

 רע ןיולּב .ץלַא זיא ,טסּפױּפ רעד --- רעטסירּפ-רעּבייא ריא ןוא ךריק יד
 טינ ,טבענק ענייז ןענייז עקירעּביא עלַא ;"ןכַאמ ןיול ןוא ןדניּב , ןָאק

 רעד ןיא טשרע .המשנ רעד טימ רקיע רעד עקַאט רָאנ ,ףונ ןטימ זיולּב

 ףוצרּפ ןייז רעדיוו רעעּפָארייא רעכעלטסירק רעד טָאה הפוקּת-סנאסענער

 "טסּבלעז ןופ ליפענ סָאד טקעוװרעד םיא ןיא טָאה יז טשרע ,ןעמוקַאב

 ,טייסכעלנעזרע ּפ רעכעלשטנעמ ןייז וצ טקעּפסער םעד ,ןײזטסּוװַאּב
 "םיוא סָאד ,ןײזטסּוװַאּבטסּבלעז ןכעלנעזרעּפ םעד ןופ ןסקַאװ סָאד טָא
 ןיא קוררסיוא ןטסקרַאטש םעד ןענופעג טָאה ,ליפעג-"ךיא , עטכַאװעג

 טסולג עטנַאד רעשינואג רעד .םור :טרָאװ ןקידנשיורַאּב רָאנ ,ןצרוק םעד

 םנופ ץנַארק-רעּברַאל םעד ןּברעוװרעד וצ המשנ ןייז ןופ ןערּב ןצנַאנ ןטימ

 ,ןײזטסּוװַאּב םענעגייא ןטימ טינ ךיז טנגונַאּב רע .רעטכיד ןטנעקרענָא

 זַא ,ךיוא לי רע --- רעטלייוורעדסיוא ןוא רעקיצנייא רעד זיא רע זַא

 -ױענָא ךעלטנפע לָאז דנַאל עצנַאג סָאד ןוא ,ןסיוו םעד ןנעוו ןלָאז עלַא

 רעטכיד ןטמירַאּב םעד ייּב .ָאטינ ןכיילג ןייק םיא וצ זיא'ס זַא ,ןענעק
 עטפַאהקנַארק שממ םור ךָאנ טשרוד רעקיזָאד רעד ןָא טמענ אקרַארטעּפ

 ןיא ךיז זיא אפונ רע ןוא ,תאלוח קיטש ַא םיא ייּב טרעוו סע .ןעמרָאפ

 הטרח ףיורעד טָאה רע ןוא ,ווירּב ענייז ןיא רעטלע רעד ףיוא הדומ םעד
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 ןיא :אטח-לע טסיזמוא רעּבָא ךיז טגָאלש רע ,דניז רערעווש .ַא ףיוא יו
 ןוא עּבילננייא ןייז טינ קידלוש זיא םור ךָאנ ןצכעל ןטכַאהקנַארק ןייז
 ןצנַאג םעד ןופ ךירטש רעקיטרַאננייא רעד זיא סָאד -- הווַאג עקיטשינ
 יד :ןיוועד ןצלָאטש ןייז טימ ,טּבעלעג טָאה רעטכיד רעד ןכלעוו ןיא ,רוד

 רעד ןיא טָאה טכאװעגפיוא ,ץלַא ןופ רעקיטכיוו זיא טייקכעלנעזרעּפ

 ץלא ןוא טייקכעלנעזרעפ עכעלשטנעמ יד טפַאשלעזענ רעשיועּפָארייא

 רעקיטפַאז רעד ןופ ןעגנַאלק יד ןרעה טזָאלעג ריא ןיא ךיז ןּבָאה דעכעה

 ןיא עשידרע סָאד ז8 ,ןייזטסוװַאב סָאד ןססַאוועג זיא רעטלוּב ץלַא ;ררע

 סָאװ ,ץלא טימ ןוא ןשלמיה ןטימ ןעמַאוצ ןוא ;ןעקידניז סָאד טינ

 -רעדָאפ םעד ףיוא ןטָאוטעגסױרַא ןענייז ,אּבח-םלוע וצ תוכייש ַא טָאה'ס

 ,ןכעלשטנעמ-קידהזה-םלוע ןוא ןשידרע םעד ןֹופ תועיבת יד ךיוא טנורג

 -ַאּביךיוה ןזיוואּב ךיז ןּבָאה ןּבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשינעילַאטיא םניא

 1 ונוױשנַא-טלעװ רעשיטילָאּפָאמסַאק ןייר 8 טימ ןטייקכעלנעזרעפ עטּבַאג

 "טנטקאבמוא ַאזַא ךָאנ עּפָארייא רעקיטלַאמעד רעד רַאפ ,רעיינ ץנַאנ ַא

 טסינַאמוה רעד ןכלעוו ,ןרָאװעג טלעטשענפיוא זיא זיוועד ,רעדמערפ

 "רעוו עקידננלַאמ ןיא טקירדעגכיוא טלוּב ץנַאג טָאה סויצירַאמ ָאטָאעלַאג

 ןעמיטש םישעמ ענייז ןוא ןּבעל קידנעטשנָא ןִַא טרימ סע רעוו, :רעמ

 םעד רַאפ --- ןצראה ןייז ןיא טור סָאװ ,ליפעג ןשילַארָאמ ןטימ ןעמַאזוצ
 תמוא רעכלעוו ֹוצ ,טינ הנימ-אקפנ ןייק ,ןדעדץנ ןיא טרָא ןַא טיירג זיא
 ."טרעהעג רע

 עשיטסינַאמוה עיינ יד סָאװ ,ךעלפיידנַאּב טכייל רַאפרעד ןיא סע

 רעשידיי רעד ןיא גנַאלקּפָא ןפראש אזא ןענופעג ןּבָאה ןעגננובערטש

 ףיוא ןזיֹוועגנָא קרעוו רעזנוא ןופ לייט ןטירד ןיא ןיוש ןּבָאה רימ ,חביבס

 ןיא ,ענַאל רעכעלרענריּב ךיוא ןוא רעלעירעטַאמ רעקיטסנינ ךרעב רעד

 ףיז טָאה טרָאד .עילַאטיא ןיא ןדיי יד ןענופעג ךיז ןּבָאה'ס רעכלעוו

 "יארױטסַאק רעד טליפעג רעדנעל עױעדנַא ןיא יו רעקינייוו דנטיידַאּב

 פא עוויסנעטניא סָאד .דנַאטשלדַא םעד ןופ הטילש יד ןוא דיישרעט

 ןעיײטרַאּפ רעקידנעטש רעד ,ןקילכוּפער ןוא םעטש יד ןיא ןנעל עשיט

 -לעזענ ןיא ןעמוקרָאֿפ ןנעלפ סָאװ ,ןשינערעקרעביא עטפָא ןוא ףמַאק

 ןלייט סָאװ ,תוציחמ יד טרעטשעצ ןּבָאה -- רדס ןשיטילָאּפ-ךעלטפַאש

 יד ןפַאשעג ןוא ,ןסָאלק ןוא ןדנַאטש ענעדיישרַאפ יד ּפֶא טפָא ױזַא

 "נעזרעּפ רעטבַאנַאב ןוא רעשינרענע רעדעי רַאפ ןעגנוגנידַאב עקיטסניג

 "סננומענרעטנוא ריא ןקעלּפטנַא טרעטשענמוא ןענָאק לָאז יז ,טייקכעל

 עיִלַאמיא ןיא רומלוכ יד, קרעװ טנַאקַאּב םטדרַאהכוב עז םעד ןגעװ תוכיראב 1

 ,"הפוקתיטנַאסענער רעד ןיא
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 ה"י ןט18 ןוא ןט14 טנופ עילַאטיא ןיא רעריגער ןוא תוררש יד .טסייג

 .םֹוחי ןפָאנק ץנאג ןופ ןשטנעמ ענעמוקענפיוא ןעוועג בוד יּפ לע ןענייז

 קנַאדַא ןברָאװרעד רָאנ ,השוריב םינ ןעמוקַאּב ייז ןּבָאה דובּכ ןוא טכאמ

 זַא ,וצרעד טכַארּבעג טָאה סָאד .ןטייקיעמ ןוא עינרענע רענעגייא רעייז

 םוחמי ףיױא טקוקעג קינייװ ץנַאג ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןיא טָאה ןעמ

 ןטימ יוזא טינ טנכערעג ךיז טָאה ןעמ .ומצע סוחי ףיוא טרעיינ -,תובָא

 רעד טימ ?כ"םדוק דֶאֹנ ,טרעהעג דיחי רעד ןכלעוו וצ ,סטלק ןוא דנַאטש

 עכלעזַא יב .ןטסנידרַאפ ןוא ןטייקיעפ עריא טימ ,אפוג טייקכעלנעזרעּפ
 עילאטיא ןיא ןְּבָאה ןדיו וליפא סָאװ ,טינ שודיח ןייק זיא ןעגנוגנידאּב

 רעדנעל עכעלטסירק ערעדנא ןיא יו ןטייהיירפ ערעסערג ליפ ןטָאנעג

 עשידיי יד טָאה ןטעטיסרעוװינוא עשינעילאטיא יד ןיא .רעטלַאלטימ ןיא

 טקיטפעשַאב ךיז ןוא ,רעכעלטסירק רעד טיס ןעמַאזוצ טנרעלעג טנגוי

 -עג עכעלטכירק יד ,ןיצידעמ ןֹוא עימָאנָארטסַא ,טּפַאשנסיװרוטַאנ .טימ

 ערעייז טיפ שיוטסיוא-וירב ןכעלדניירפ ַא ןרימ טּפָא ןגעלפ עטנרעל

 יד סָאװ ,ןטָאברַאפ ןוא םיקטּפ עננערטש יד וליפַא -! ןגעלָאק עשידיי

 ךָארג ןענייז ,ןריי יד ןגעק ןנעגעגנסיורא ןּבָאה רעטלאלטימ ןיא ןטסּפוּפ

 "עג טריפעגכרוד טינ ןוא ריּפַאּפ ןפיוא בור יּפלע ןבילבעג עילַאטיא ןיא

 ןפיוא וצרעד ךָאנ ןענייז הפוקת:סנאסענער רעד ןיא .ןּבעל ןיא ןרָאװ

 םָאו ,רענעמ עקידנעקנעדיירפ ןסעזעג ןטלעז טינ אפונ לוטשיטסּפיוּפ

 רעמורפ-שיליוטאק רעד וא ןוא .ןדיי וצ ןטלאהרַאֿפ ךעלדניידפ ךיז ןבאה

 יד ןופ ךס 8 ןֹבָאה ,עינַאּפש סיוא ןדיי יד ןנירטעגסיױרַא טָאה דנַאנידרעפ

 -עד טָאה'ס ּוװ ,םיור טאטש-טלעוו רעד ןיא ץוש ןענופעג ענעבירטרַאפ

 רעד דלאּב .יועטסקעז רעד רדנסּכלַא ?וטש-טטּפיוּפ םעד ןעמונרַאפ טלָאמ
 רעטערליפעג ךיוה רעד טרינער טסּפיוּפ סלַא טָאה םיֹוד ןיא תעב ,ךָאנ

 טּבעלעג ןדיי יד טרָאד ןּבָאה ,(ישטידעמ ינַאװָאישזד) רעטנציירד רעד ָאעל

 הליהק רעד ןופ רעיײטשרָאט עמורפ עקינייא זא ,ךעלקילנ ןֹוא יירפ יױוַא

 ןיוש ךיז ןֹּבָאה רשפא :םילשורי ןיא ןדיי יד ייב טגערפעגנָא ךיז ןּבָאה

 תַאיַּב ןקידלאב םעד .ןָא ןגאז סָאװ ,סנכייצ יד ןזיוואב דנַאל ןקילייה םניא

 ...ןטייצ סחישמ ןָא ןיוש ךיז ןעגנַאֿפ טע ןוא לאוגה

 ןזיװעגנָא טרעװ (| ,65) *סָאר ןיא ןעדוי רעד .שענ, סרעגיר ןוא ןיטשלענַאֿפ ןיא 1

 06 סז60ז0606 806400 260660 516 (416 142/0ת90060 ןג06מ8) ומ 2206600068 5606ק0?/2ת-

 עס8 2401 2116 11661211861604 416016160. 1װ 466 112016014006/ 210:619212006 6016868 עװ8ס

 66066װ, 14 46ז 11601209616/ {48060 טמ0 2500 8166 2000050012/6 {84ז5060 104 6

 10:66זמ 1תזס 5416660 400 26/20/60 18מ=0 5000442. 420015010װ06 416160ז16 866מ06מ !וזח
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 -לַאטיא עלערוטלוק סָאדר טָאװ ,ךעלפיירנַאב ץנַאנ ראפרעד זיא'ט

 עסיטסייג עייג יד טסירגַאב ןצראה ןצנַאג ןטימ טָאה םוטנדיי עשינעי
 ןומ ךָאד .ןּבעל ןֹוא בייל טימ ןבענענרעביא ריא ןעוועג ןוא גנוגעווַאב

 ןּבָאה רימ .טרּפ רעשיטסירעטקאראכ רעייז א ןרעוו ןכַארטשעגרעטנוא ָאד

 עינַאּפש ןיא רוטלוק רעשיּבַארַא רעשיבורק רעד קנַאדא יוזַא יוװ ,ןעזעג

 העּטשה רעד רעטנוא .רוטַארעטיל עשיערבעה יד טּבעלעגפיוא טרָאד טָאה
 טנַאסענער רעד ןופ ןעניגַאּב םייּב ןיא רעטכיד עשינאטש-שיריי יד ןֹופ

 רעטכיר רעקידנטיידַאב ַאזַא ןסקאװעגסיוא עילַאטיא ןיא ךיוא הפוקת

 רעד ןעוועג ןיא עטנַאד רעֶּבָא תעּב .רוד|ֹב סעטנַאד ,ימור לאונמע יו

 -לַאנָאיצַאנ רעד ןיא הפוקּת רעדנצנעלו רעיינ א ןופ רעגָאזנָא רעשינואג

 לאונמע ךָאנ םוטנדיו עשינעילַאטיא סָאד טָאה ,עיזעָאּפ רעשינעילַאטיא

 המוקּת ענעדלָאג יד .ןּבעגעג טינ רעטכיד ןקידנטײדַאּב ןקיצנייא ןייק ימור
 טעמּכ גנוטכיר רעשיריי רעד ףיוא טָאה סנַאסענער ןשינעילַאטיא םעד ןוט

 .ךעלפײרנַאּב ץנַאג זיא ןופרעד הּביס יד .טַאהעג טינ העּפשה םוש ןייק

 טָאה סָאװ ,ןכירג ןוא רעמיור עטלַא יד ןופ טלעװו עשינדייה עקיטנַא יד

 ןעוועג זיא -- הפוקתי-סנַאסענער רעד ןופ ןטסינַאמוה יד טקיצטנַא ױזַא

 רעד ןופ טייקנייש ןוא טכַאמ עקיטלאװג יד .םוטנדיי םעד דמערפ-דליוו

 רעשידיי רעד ןיא גנַאלקּפָא ןייק ןענופעג טינ טָאה טלעוו-רעטעג רעקיטנַא

 .גנורעטסייגַאּב קינייװ ץנַאנ ןפורטיורַא טנַאקעג טרָאד טאה יז ,הביבס
 עשינדייה יד ןצלָאמשעגנעמַאזוצ ןּבָאה ןלארטש-סנַאסענער עסייה יד

 ןוא רעטעג יד ;רעכעלרעטלַאלטימ-ךעלטסירק רעד טימ טלעװ עקיטנַא
 טרעדירברַאפ גנע ךיז ןּבָאה םיור ןוא דנַאלנכירג ןטלַא םנופ רעטעניבלאה

 -טסירק יד ןה ,עקיטנַא-שינרייה יד ןה רעֶּבא .עקילייה עשיליוטַאק יד טימ
 םעד רמערפ ןּבילּבעג ייז ןענייז עדייּב ,טלעװ עכעלרעטלַאלטימ-ךעל

 ןפַאש ןענַאק ייז סיוא לָאז רע ,טסייג-סגנופַאש ןייז רמערפ ,םוטנדיי

 ןוא ןלָאּבמיס עקיברַאפליפ ןיא ןצלעמשמוא ,ןפירגַאּב-טסנוק ענעגייא

 ' ,רעדליב

 ןיא טסנוק ןוא יידעלָאמ ןופ הפוקתדזנַאינ עמילבענפיוא-ךייר יד

 ןיא גנורעטסיינַאּב עשיטסַאיזוטנע ןַא ןפורעגנסיױרַא תמא טָאה עילַאטיא

 רעד .גנורעקלעפַאּב רעשידיי רעד ןופ ןזיירק עטנענילעטניא ןוא ענייר יד

 טּביירשַאּב (םוסז4/0 ע252//) ירַאזַאװ ָאישזרָאשזד רעקירָאטסיהי-טסנוק

 16 46 66 ךעֹוט 646611600/ ן10000// 5001- קרעװ טנַאקַאּב ןייז ןיא

 ןפורעגסיורא טָאה'ס גנורעטסייגַאב סיורג א רַאֿפ סָאװ .'ןסז/ 6 6011

 יךָאמרַאמ עטמירַאּב םָאלעשודנַא ?עקימ גנורעקלעפַאּב רעשידיי רעד ייַּב

 עשידיי ןנעלפ --- ירַאזַאו טלייצרעד -- תּבש ןדעי, ."ונבר השמ , רוניפ

 טימ ןֹוא ריטּפלוקס רעד וצ ןייז ?גר-חלוע זייוותונחמ ןעיורפ ןוא דענעמ
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 ןרעדנוװַאב רובכה'תארי רעסיווג ןוא תובהלתה רעקידנשַאררעגיא

 -טסנוק וצ ןּביוהרעד ךיז ןיילַא רעּבֶא ,."קרעוורעטסיימ סָאלעשזדנַא לעקימ

 -וא סָאד זיא סָאד ,ןּברַאפ ןוא ןייטש רעּביא רעטסיימ ןרעוו וצ ,ןפַאש

 רעד ןופ ךשמ ןצנַאג ןיא .דנַאטשמיא ןעוועג טינ םוטנדיי עשינעילַאט

 -ַאֹּב ןייא ןייק ןזיװַאּב טינ עילַאטיא ןיא ךיז טָאה הפוקּתיסנַאסענער

 .ג רעלָאמ רעדָא רָאטּפלוקס רעשידיי רעקידנטייד

 ןרָאי עשינומרק ןופ ןיוש זיא סָאװ ,טיּבעגרטסנוק םעד ףיוא זיולּב

 -לַאטיא יד ןּבָאה ,קיזומ ןופ םיּבעג ןפיוא --- ,ןדיי ייּב טּבילַאּב ןעווענ

 ןענַאמרעד ֹוצ יאדּכ זיא סע .טליֿפשעג עלָאר עקידנטיידאּב ַא ןדיי עשינעי

 ןאוװָאישזד ,רעליּפש-טיילפ ןוא רעקיזומ ןטמירַאּב טייצ ןייז ןיא םעד

 םעד טָאה רעכלעוו ,ןטנעצ םעד וועל טסּפיוּפ םייּב גנילּביל םעד ,ַאיראמ

 טינ .ןעקנַאשאב ?טיט-ןפַארג ַא טימ ןוא ץַאלַאּפ ַא טימ רעלטסניק ןשיריי

 -ַאשז רעקיזומ רעשידיי רעטייווצ ַא ךיז טָאה ןעווענ םש"חנוק רעקינייװ

 טלָאמעג טָאה לעַאפַאר רעטמירַאּב רעד ןכלעוו ןופ ,ָאדנַאקעסנַאס ָאנָאק

 "עג טינ ןענייז רעקיזומ עקיזָאד יד ןוא .סַאנרַאּפ ןפיוא ןָאלָאּפַא טָאג םעד

 ןייז ןיא סיוא טנכער ָאלָאַאּפ ןאווָאישזד רעשרָאפ רעד .עקיצנייא יד ןעוו

 טרעדנוהרָאי ןייז ןופ עילַאטיא ןיא רעלטסניק עטמירַאּב רַאפ ןָאקיסקעל

 רעייז רעקיזומ עטמירַאּב יד ןשיווצ (11244210 061 8146 6118 ןנ114012, 1584)

 .ןדיי ליפ
 םנופ רעּביא ןעיינ רימ תעּב ,רימ ןעמוקַאּב דליב רעדנַא ץנַאנ ַא

 ץוח .טרָאװ ןשירעפעש םנופ טיּבעג טוצ טיּבעג-עידָאלעמ ןוא -רענעט

 רעקינייוו רעדָא רעמ ןוא ? ןעגנוכַאמכָאנ עקיגָאװרעװש ענעפלַאהאּבמוא

 טינ םוטנדיי עשינעילַאטיא סָאד טָאה ,{ווּורּפ עשירָאטער ןייר ענעגנולעג

 ןטנצרעפ ןטימ ןופ) הפוקת-סנַאסענער רעצנַאנ רעד ןופ ךשמ םניא ןבענענ

 טכיזניה רעד ןיא זיא שיטסירעטקַארַאכ רעייז .(ה"י ןטנצכעז ןטימ ןזיּב

 שרקמ , הפוקּת רעקיזָאד רעד רַאפ קרעוו עשיטעָאּפ עטסדנטיידַאּב סָאד

 . 5 יטעיר שיא (קחצי ןֹּב) וייַאג יד השמ ןופ ''טעמ

 טבעלעג טָאה סָאװ ,ָאצַאלעטסַאק חשמ רָאטַארטסוליא.לּביּב ןוא רעלָאמ רעד }

 ןייז ,ןעװעג םשיהנוק טײצ ןײז ןיא ,תמא ,ךיז טָאה ,ה"י אטשו--אש ןיא גידענעװ ןיא

 :םיא ןנעװ עו) סיירג רעקידנטײדַאּב ןופ םינ ןוא לענינירָא קינייװ רעֶּבָא זיא םנַאלַאפ

 ,ָאװעיַארַאס ןופ הדגח יד ?ןַאמּפױק ,ד ;(1908) 2371 ,| 'ב ,קרעװ טרימיצ סטדרַאהקרוּב

 ןּבענעג םוטנדיי עשינעילַאטיא סָאד סָאה טסנוק.רוטַאינימ רעד ןיא ןיולב 2

 ,(290 ,קרעװ טריטיצ ,ןַאמּמיוק ,ד) רעלָאמ עלופטנַאלַאט רָאּפ ַא

 ריש ךרדב טכַאמענרעּביא 1264 ןיא טָאה סָאװ ,תפרַּב חרז ,ליפשייב םוצ ,יח 3

 *רַאפ ןענײז ןפָארשס עקיגָאװרעװש ןוא עפייטש סתפרב ןופ ןטנעמנַארפ) בויא רעס םלד

 ,(314--313 ,1841 ,"סטנעירָא סעד טַאלּברוטַארעשילא ןיא םכעלסנפע

 .1460 ךָאנ ןברָאטשעג ,1388 ןיא ,םעיר ןיא ןרָאּבעג 3



 12 ןדיי ייּב רוטָארעטיל רעד ןוֿפ עטכישעג יד

 ,'שטנעמ רעסיטייזלא, ןא ,'םלשומ , 8 ןעוועג זיא יטעיר השמ

 ןא .ןסייה עילַאטיא ןיא טלָאמעד טגעלפ סע יו ,(ן'טסזוס ט010618816)

 ןטיּבעג עלַא ןיא יקּב ןעועג ךיוא רע זיא ,1 טסידומלת רעטנכייצעגסיוא

 יָאליפ ,טפַאשנסיװרוטַאנ טרידוטש טָאה רע ;ןטפַאשנסיו עקיטלָאמעד ןופ

 םוצ ןעלטימ ןּבעגעג עקַאט םיא טָאה סָאװ ,ןיצידעמ לעיצעּפס ןוא עיפאז

 ןיא טצרַא רעשיטקַארּפ סלַא טקיטפעשַאב ןעוועג רע זיא 1422 ןיִּב .ןבעל

 רע ּוװ ,םיור ןייק ןרָאפעגרעּבירַא רע זיא ךָאנרעד ,טָאטשסטרובעג ןייז

 ןופ עלעטש יר טייצ רעּבלעז רעד ןיא ןעמונרַאפ ןוא ,בר ןרָאװעג זיא

 ךיוא ךיז טָאה יטעיר .ןטייווצ םעד םויּפ טסּפוּפ םייּב רעקידעמ-גייל ַא

 עכעלטעג , םעטנַאד .טסנוק-גנוטכיד טימ ןּבעגעגּפָא ליפ ןרָאי ערעגניי יד ןיא

 טָאה רע זַא ,םשור ןקיטלַאװג ַאזַא טכַאמעג םיא ףיוא טָאה "עידעמָאק

 עשִיערּבעה ַא רעטסומ ןסיוװג םעד םיול ןפַאש וצ ןסָאלשַאּב טסעפ

 ,1416 ןיא טשרע יטעיר זיא קרעוו ןקיזָאד םעד וצ ןטָארטעגוצ .5 עמעָאּפ

 "גערַאפ מינ ךָאד סע ןוא ןרָאי ןופ ךשמ ןגנַאל ַא םעד רעביא טעבראעג

 * טקיד

 רעד .ןלייט ייווצ םיוא טייטשַאּב קרעוו עטקידנערַאפ טינ סָאד

 -גַאזעג ףניפ ןיא טלײטעגנייַא זיא (ייּבעגרעדַאפ) "םלוא, ?ייט רעטשרע

 .עגסיױא ןרעװ סע :םינימח לּכמ ָאד זיא ןעגנַאזעג עקיזָאד יד ןיא .ןענ

 ןופ (םירקיע) ןעמגָאד ןציירד יד ןופ טײטַאּב רעד ןבירשאב ןוא טנכער

 "טפַאשנסיװ עלַא ןופ גנוּביײדשַאב ַא ךָאנרעד דלַאב ,ןּביולנ ןשידיי םעד

 "ניא רעד ןּבעגעגרעביא טרעוו ןַאד .* םכותב ךיוא עימעכלַא ןוא ןטיּבעג

 םדשרדּבא םימ עקַאט סָאד ןוא "תורמאמה רפס , סוטסירַא ןופ טלַאה

 "לכיח, לייט רעטייווצ רעד .וו"זַאא תורעה סנ"בלר םעד ןוא םישוריּפ

 ָארטסעַאמ ,רעטָאפ ןיז יב םירידומש רע טָאה רומַארעטיל עשידומלת יד 1

 (קחצי) ויוָאג

 :עמעָאּפ ןייז ןיא םעד ןנעװ םּביירש ימעיר 2

 תירצונה חמואל יהיאר יכ

 תוינוימד ויאשונ לכ רכס

 .תירב ותצילמל התרכאו

 ןםיול) ןלייט יירד ןיא עמעָאּפ ַא ףיוא ןטסָאמרַאפ ךיז ימעיר מ יה חלחתהח רעד ןיא 4

 םינ רעטכיד רעד רעּבָא ם:ה "ריבדע לײט ןטירד םלד ,(קרעװ טעמנַאר ןופ רעטסומ

 םוצ .םקידנערַאפ םינ ןּבילבעג יא לײמ רעטייװצ רעד ךיוא ןוא ,ןּביירשוצנָא ןזיװַאּב

 סלַאטנעדלָאג בקע' ךרוד 1851 ןיא ןרָאװעג םכעלטנפערַאּפ עמלָאּפ סיטעיר ןיא ןמשרע

 :'א 'םע ,20 ,"טעמ שדכמ; 4

 הפירצה תמכח ףיעס הל םג

 ףסנ אלמ אצי ךיא תעדפ

 ,המי הנוכתב בה םטכ
(2) 
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 ןעניפעג סע ּוװ ,"שרוקח לכיה , םעד ךרוד .ןעגנַאזעג טכַא סיוא טייטשַאּב
 סָאװ ,םישודק ןוא םיאֹנּת ,םיאיבנ ,תובָא עקילייה יד ןֹופ תומשנ יד ךיז
 רעטכיד רעד ךיז טגנַאלרעד -- 1 םשחישודיק ףיוא ןעמוקעגמוא ןענייז
 טרָאד ןוא ,םיללּפתמ יד ןופ רדח םעד ןיא --- ?םילאושח ןועמ, םעד ןיא
 ןטרָאד ןופ .2 טָאג רַאפ טעּבעג ןייז סיוא אפוג רעטכיד רעד ךיוא טסיג
 ,(םיחלאה ריע) "טָאטש רעכעלטעג , רעד ןיא ןירַא רעטכיד רעד טערט
 טייג "םיחלאה ריע , רעד ןופ .שדוקה יבתּכ יד ןופ לָאּבמיס רעד זיא סָאװ
 יד) "שֿפנה תוינא, יד ןופ קעדרעּבייא ןפיוא רעּבירַא ךיילג רעטכיד רעד
 יד ןיא .ארמג ןוא הנשמ רעד ףיוא זמר ַא זיא סָאד -- (תומשנ רַאֿפ ןפיש
 ןוא דומלּתה ולעּב יד טנכערעגסיוא ןרעוו סע ּוװ ,ןעגנַאזעג עקירדעטייוו
 ליפ ןַארַאפ ןענייז ,תורוד עקידרעטעּפש יד ןֹופ םיקסוּפ ןוא םינואג יד
 ,8 רעשרַאפ-רוטארעטיל ןרַאפ סערעטניא ןסיוועג ַא ןּבָאה סָאװ ,םיטרּפ

 אזא טימ שטנעמ א ױזַא יו ,ןרעוו וצ םמוּתשנ שממ ןיא סע
 ןרעוו טניורקעג טנַאקעג סע טָאה ,יטעיר השמ יװ ,טנעלַאט ןקידמוצמיצּב
 ןיא ךָאנ סע טָאה סָאד ."עטנַאד רעשידיי , לטיט-ןרע ןקידתוירחַא ןטימ
 טרעלקרע ןוא ,ןזיווַאּב קַאמשעג קינייװ ױזַא ונַאצַאנעי וחילא ה"י ןט6
 ?מעג םוצ ןכילגעג , זיא סָאװ ,/!לארשי קלָאפ םנופ ּפָאק , ןרַאפ ןיטעיר
 -עג ערעדנַא ךס 8 ןיוש ןּבָאה קידנקוק םיא ףיוא ןוא .+ "עטנַאד ןכעל
 .5 עטנַאד ןשידיי םעד -- ?ירבעה עטנַאד ,, ןגעוו תולעּפתה טימ טדער
 ןטַאש -- עּבַאנמיוא ערעוש א טלעטשעג עקַאט ךיז טָאה יטעיר ,תמא
 רוטלוק עשידיי יד ךיז ןיא ןעלגיּפשּפָא לָאז סָאװ ,קרעוו לַאטנעמונַאמ ַא

 :'ב 'מע ,40 ,ןטרָאד 1

 םימרשכ םהיארמ םיפרשנח

 בלחב םיצחור םיטחשנה

 ,םיפי םהיניע ןכ םילתנחו

 ןדיי עשינעילַאמיא יד ייֹּב טּבילַאּב םרעדנױַאּב ןעװעג זיא םעבעג עקיזָאד סָאד 8
 םצעורעּביא לָאמ ערערעמ סע ויא ךיוא רווחמ רעײז ןיא ןעמונעגנײרַא סע ןּבָאה יז
 ףעדיינשנייטש 71 ,קרעװ 'םיצ ,רעגיר ןוא ןימשלענָאֿפ עו) שינעילַאטיא ןיא ןרָאװעג
 ,(92-92 ,43 'ב ,"טפירשטַאנָאמ, ןיא

 ץקינײא וצ םינ ימעיר סָאװ ,ןעגנורעלקרעד יד ןענײז קישכיװ סרעדנוזַאּב 8
 ,סעפָארטמ

 :104 , ,"ערָאּברעטעלא עו 3

 ...אםישמח רש ןורושיב אשיר אוה
 ..ימנַאד שיאה אֹוה םיזרה םכח

 ,ר עטכיִשעג רוצא :שמילעד ,רפ {15-14 ,ןֶא ,'םיּתלה ירוכב, ןיא ויגער עז 5
 ףיא ץעריז ,מ ן"םעמ שדקטפ וצ עדעררָאּפ רעד ןיא לַאטנעדלָאנ 154 ,"עיזעָאּפ ,דֹוי
 ' ,ו"וַאא ,26 ,1843 ,,סטנעירָא ,ד סַאלברוטַארעטיל
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 ש

 -םוא טעטנאד יו ,סָאט רעבלעז רעד ןיא טלעוו-ןעעדיא רעצנַאג ריא טימ

 "?טימ ןכעלטסירק םעד עגונּב טָאד טוט '!עידעמָאק עמעיטעג  עכעלבראטש

 םיטער רע ביא ןעוװועג רעּכָא זיא עכאנפױא עקיזר אזא .רעטלַא

 יטעיר סָאװ ,דליּבלגיּפש סָאד זיא שטשוטמ ןוא לקנוט .תוחוּכ שכאווש

 טינ ,עױעַאּפ רעתמא ןופ ןלַאוטש יד טימ ןטכיולטב טינ ,ןטאשאפ טָאה

 .גנרעטסייגַאּב ןוא סָאטַאּפ טגנוֿפַאש ןופ םעטאיטנבעל ןטימ טכיוהַאב

 םָאה רע ןרעטסיימ ךורעפ רעטינעג ץנאג א ןעוועג קסס-ילב ןיא יטעיד

 ערעוש יד ןופ טײרפַאב ןצנַאגניא ךיז טָאה רע סָאװ ,טסנידרַאפ טָאד

 טצונעגטיוא קיצנוק ןוא ,ןעמראפיקירטעמ עשיבַאדַא עטריצילפמַאק ןוא

 ירַאנגיא םעד טסנוקיננוטכיד רעשיערּבעה רעד ןיא טרעגריקעגנייַא ןוא

 ךיז טָאה עטנַאד ןכלעװ םיס ,(46/284 ז108) .ןעזעניזרעפ-יירד : ןקיט

 סָאד טלעפעג ייּברעד רעּבא טָאװ ןיטעיר ."עידעטַאק , ןייז ןיא טצונַא

 עכייר-רעדליב ַא ,גנורעטסיײנַאּב עתמא ןַא -- עטטקיטיינ ןוא עטסקיטכיוו

 .(ז"עלב עיציוטניא) שדוקחי-חור רעטיטעאפ ןוא עיזָאטנאמ

 טרָאד זיא -- "טעמ שרדקמ, לייט ןטשרע םעד ךייש ןיא'ס טָאװ

 י"טגַאה ןוא -רעל עטמַארגעג עלַא יד ןיא יה עיזעאּפ רעט טינ טראפ

 םעד ןיא .רעטלַאלטימ ןיא עדָאמ רעד ןיא יױזַא ןעוועג ןענייז טָאװ ,רעכיכ

 ךיז טליפ'ס טָאװ ,"ןעניצרעט  ָאי וליפַא ןיוש ךיז ןעניפעג לייט ןטייווצ

 רָאנ ;ןצרַאה ןקיטכרָאפסטַאנ ןקיּביולג ףיט םנופ תובחלתה יד- יז ןיא

 ו עיזעַאּפ רעתמא ןופ םאלפ רעד טלעפ טרָאד ךיוא

 ןיא טסנוק-ננוטכיד יד ךאווש יו ,תודע טגָאז טָאװ ,קרעוװ סיטעיר

 ,הפוקּת-טנַאסענער רעד ןיא ןדיי עשינעילַאטיא יד ייב ןטָארטרַאפ ןעוועג

 סָאד טרָא ןקידובּכּב ַא רַאפ סָאװ ,ט?וב ןינַאג רַאפרעד רעּבָא טזייוװַאכ

 .ןטפַאשנסיװ ןופ םיּבעג ןפיוא ןעטונרַאֿפ טָאה םוטנדיי עשינעילַאטיא

 טנָאמרער עמעאּפ ןייז עקַאט רעּבָא ,רעטניד רעכַאוװש ןינַאנ א זיא יטעיר

 "עד ןופ ןנייווצ עלַא ןיא ןעוועג זיא רע טנוואהאב יו ,טפא ץנַאנ זנוא

 רימ .טצרַא רעטיגעג רעייז ַא ןעוועג יטעיר זיא לכ-םדוק .ןטיוו ןקיטַײַאמ

 רַאפ סָאװי- ,ןזיוועגנָא קרעװ רעזנוא ןופ לייט ןטירד ןיא ןיוש ןּכָאה

 ןיא עילַאטיא ןיא ןעמונראפ ןּבָאה רעקידעמ עשידיי יד ץַאלֿפ ןבושח ַא

 -סנַאטענער רעד ןיא טייטַאּב רעייז ןטסַאװעג זיא רעמ ךָאנ ;ה"י ןט2

 ןוא ,עילַאטיא ץנַאג רעּביא טמשעג ןבָאה םיריֹוטקָאד עשידיי יד .הפוקת

 לסעאֿפ רעשייװצ סיטעיר ןופ םײטַאב רעטיטעָאֿפ רעד יא רעכיצניװ ךָאנ 1

 סָאװ ,םילכ יד ןזרעפ עטמיירעג ןיא טּבײרשַאב רעסַאטרַאֿפ רעד ּוװ ,"ןוגבל רעי תרגא;

 .60 ,קרעװ טריטיצ םרעניר ןוא ןײטשלענָאֿפ עז) שדקטהיתיב ןיא ןענופעג ףיז ןבָאה

 קיטשירעטַאעט ַא םישעיר (44 '1) "הרוהי ײח ןיז ןיא טנַאמרעד .ַאנעד ָאמייד

 ףעגנַאגעג ןרָאלרַאֿפ רעבָא יא םרעװ סָאד ,"רתרא
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 .1 ןדיי ןעוועג ןענייז ןטשריפ ןוא ןטסּפיוּפ יד ייּב רעקידעמיּבייל בור פָאד
 טימ ןשטנעמ ןעװעג בור יּפילע ןענייז םיריוטקָאד עשידיי עקיזָאד יד
 ןּבירשעג טָאה אפוג יטעיר השמ .,גנודליּב רעשיפָאזָאליפ רעקיטייזלַא
 טימ טנעלפ רע ,רעקנעד עשיּבַארט ןֹופ קרעו עבושח ףיוא םישוריּפ
 ךיוא טָאה ןוא ,םיחוּכיװ עשיגָאלָאעט ףיוא ןטערטסיורא ןלָאפרע סיורנ
 -ַאליפ ַא טריפ רע ּוװ ,קרעוו שימעלָאּפ ַא שינעילַאטיא ןיא טסַאפרַאפ
 ענג טָאה רעכלעוו ,ןכעלטסייג ןכעלטסירק ַא טימ חוּכיװ ןזעיגילערישיפָאז
 ,5 םיור ןיא תושרד עכעלדנייפ-ןדיי ענייז טימ םשור ַא טנַאמ

 רעגנעהנָא רעטייה סלַא סיױרַא יטעיר טערט קרעוו ןקיזָאד םעד ןיא
 ןייז ןופ ןגעוו יד ןיא ייג ךיא, .טלעוו"ןעעדיא סוטסירַא ןופ רערערַאפ ןוא
 שרקמ , ןייז ןיא הדומ ןיילַא רע זיא (ותטש יכרדב הכלהתאו) "הטיש
 ,חלבקה תמכח יד ןיטעיר ייּב ןיא תומכח עלַא ןופ רעכעה רָאנ ."טעמ
 --- עמעָאּפ ןייז ןיא רעטנוא רע טכיירטש -- רֹודה ימכח יד רַאפ ןוא;
 סָאװ ,טלעוו"חלּבק יד-- טלעװ עטרעפ עטסכעה יד טקעלּפטנַא ךיז טָאה
 רע טרער תולעּפתה סיורג טימ .''תוריפסחה םלוע , ןעמָאנ םעד םגָארט
 ךס ַא ?טנַאמ ןייז רעטנוא טָאה רעכלעוו, ,יטַאנַאקיר לפוקמ םעד ןגעוו
 םנופ ןרעיוט יד יטעיר רעּבָא טָאה רַאּפרעד ;"ןטלַאהַאּב תודוס עפיט
 ָארערע יד ןָאטכומ ןטנרעלענ םעד רַאפ טרַאּפשרַאפ זנור םימ ןדעדןנ
 . ימכח יד ןופ ןטָאּטשוצּפֶא טּביולרעד ךיז טָאה רענעי סָאװ ,רַאפרער זיולּב
 תטרח וליּפַא יטעיר רעמורפ רעד טָאה ןרָאי ערעטלע יד ןיא .* הלּבקה
 טימ ןעמונרַאפ ךיז ןוא "טייצ טרטּפענ , לָאמַא טָאה רע סָאװ ,ןגָארקעג
 ,+ טסנוק-גנוטכיד טימ ןוא ןטפאשנסיװרוטַאנ

 רעד ,לבוקמ-לעב רעסייה ַאזַא ןעוועג רעּבָא זיא יטעיר ןייא םינ
 ךירטש רעקיטרַאנגייא ןַא זיא סָאד --- קיטסימ וצ סערעטניא רעסיורג
 ףיז ןּבָאה טָאװ ,ןעגנומערטש עשיטסימ יד טימ ;עכָאּפע רעצנַאג ַא ןופ
 ךיז ןעמ זומ ,ןזיירק עשידיי עסיוועג ןיא טייצ רענעי וצ ןקרעמ טזָאלעג

 ענערטייב, :םסריפ ,ל ;112--111 קרעװ םרימיצ סרעניר ןוא ןייטשלענָאפ עז 1
 ,"ןעדוי .ד עטכישעג .פ ךוּברַאי) "ןעילַאטיא ןיִא עשצרע ןעשידוי רעד עטכישעג רוצ
 ,(370--225 ,ן|

 -- רעכעלטסײנ רעקיזָאד רעד זיא (73 ,קרעװ ,םיצ) הרעשה סרעניר םיול 8
 .ַאק ןוא ןטפניפ םעד יַאלָאקינ ןטספױּפ יד ןופ רַאמערקעס רעד ,יטענַאר ָאצָאנַאישזד
 ,ןמירד םע+ םסקיל

 ימכח לע הרס רּבד רשא לע ןיססומ 'ר ןכא :א 'םע ,106 ,"םעמ שדקמ; 8
 ,"קוח ילבל הפ רעמו הלבקה

 ןרחתנ ,םלכ תומכחב הסנש ירחא יכק :תודע טגָאז "תודומח תרנא, לעּב רעד 4
 ."ןמז לוטּב וארקו "שעמ שדקמ, ארקנה ורובחב םהמ גתכש הממו תוינויחל קסעׂש המכ
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 פייוו ,םענרַאפ ןטיירב ץנַאג ַא ןופ רָאטקַאפ-רוטלוק ַא טיס יװ ןענעכער

 ןוא טלעוונסיוא רעד ןיא ךיוא גנַאלקּפָא ןקירעהעג ַא ןענופעג ןּבָאה ייֵז

 "ער רעד ןופ רעטסיינ עטסדנטיידַאּב יד ףיוא העּפשה עסיוועג א טאהעג

 -לאלטימ יר ןופ ךיז ןעיירפַאב וצ גנַארד רעסיורג רעד ,הפוקת-סנאסעג

 ןופ סּבעװניּפש םעד סיוא ךיז ןסיירסיורא ,ןטייק עשינָאלָאעט -ךעלרעט

 טָאװ ,וצרעד טכַארּבעג טָאה -- קיטַאמגָאד ןוא קיטסַאלַאכס רענעקורמ

 טימ ןליפַא לָאמטּפָא ,טלאס רעייז ןטלאהרַאֿפ ךיז ןּבָאה ןטסינַאמוה ךס א

 -עטנרעלעג ?רעשיטסַאלַָאכס רעד ןיא טעטירָאטיױא ןטסערג םעד וצ ,האנש

 "סיוא קרַאטש ױזַא טָאה ס סָאװ ,סָאד אקווד .וטסירַא ןטלַא םוצ -- טלעוו

 עקיור יד --- עטנרעלעג ןוא ןגָאלָאעט עכעלרעטלאלטימ יד ייּב ןעמונעג

 טָאה -- הטיש סוטסירַא ןופ קיטַאמנָאד עגנערטש ןוא טייקנטַאלשענּפָא

 םעד ןופ רעטסיינ עקידנכוז-קיורמוא יד ןקידירפַאב טנַאקעג ןטסקינײװמַא

 טימ ןוא רעגייטשסנּבעל םעיינ ַא ןגעוו טמולחענ ןּבָאה עכלעוו ,סנַאסענער

 "סָאמטַא רעקידנקיטש רעד ןופ ןסײרוצסױרַא ךיז טבערטשעג תוחוכ עלַא

 -םירַא ןיא ןעזרעד ןּכָאה ייז ,ןעמגָאד עטּבעלעגּפָא ,עטרַאטשרַאפ ןֹופ רעפ

 נעו םעד ייז טמַאצרַאפ סָאװ ,טפַארק עוויטאוװרעסנַאפ א 1 םעטסיס סוט

 ןעגנורדענכרוד סע טָאה ליפעג סָאד עקַאט ןוא ,טלעוו-ןעעדיא רעיינ ַא וצ

 -נַארפ א ןופ ןרעיומ יד ףיוא טָאה רע תעּב ,סומַאר רעטעפ ןטנרעלעג םעד

 וטסירַא סָאװ ,ץלַא} :ןּבירשעגפיוא תויתוא עסיורג טימ ךריק רעשיזיוצ

 ןענייז קיטרַאנדיײשרַאפ ןוא טריצילּפמָאק רעייז "!רקשו אוש זיא ,טנרעל

 -עיצַאמרָאפער יד עּפָארייא-לטימ ןיא ןפורענסיױורַא ןּבָאה סָאװ ,תוּביס יד

 ןייא ןיא .ןעגנומערטש עשיטסינשאמוה יד -- עילַאטיא ןיא ןוא גנונעוװַאּב

 -לעוטקעלעטניא טימ עשיטילָאּפ-לַאיצַאס ןטכָאלפעגפיונוצ ךיז ןנָאה ליונק

 טשרָאקַא טָאה סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ עכעלשטנעמ יד .ןטנעמָאמ עקיטסיינ

 -עג טָאה ,ןּבעל ןקיניזטסּוװַאּב א ןקידנעטשבלעז םוצ טנַאװענפיוא

 ןיוש טָאה יז ןוא ,תוחוּכ עקיטסייג עריא עלַא ןקעלּפטנַא וצ טבערטש

 עטדעטנַאלּפרַאפ קיצנוק יױזַא עֶלַא יד ןקידירפַאּב טנָאקענ טינ רעמ

 סָאװ ,קיטפַאלָאכס רעכעלרעטלַאלטימ רעד ןופ ןעמזינַאליס עשיטסילוּפליפ

 ריא .תורכס ןוא תוחנה םוטסירא ףיוא טציטשעג טשרמולּכ ךיז ןבָאה

 ןופ ערעל עטמולחרַאפ עקידתובהלתה יד ןצרַאה םוצ רעמ ןעוועג זיא

 עטסלעה יד טימ טרירעמיש טָאה סָאװ ,רעקינָאטַאלּפָאענ יד ןוא ןוטלּפַא

 רעד זיא אמעט יאהמ עקַאט טָא ..,גנורעטסייגאב רעשיטעָאּפ ןופ ןברַאֿפ

 ער רעד וצ קיטסַאלָאכס רעכעלרעטלַאלטימ-ךעלטסירק רעד ןופ גנַאגרעביא

 תכעלטסירק יד יב ןעמונעגנָא טָאה םעטסיס עקיזָאד סָאד סָאװ ,טרָאפ רעד ןיא 1

 ,רעטלַאלטימ םניא רעקיטסַאלָאכש
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 -עד ןגעק הדירמ רעד טימ ןדנוּברַאפ ?ּכ-םדוק ןעוועג עיּפָאזָאליפ-סנַאפענ
 רעד טימ ןוא ,טעטירָאטײױא ססוטסירַא ןופ הטילש רעכעלסילשסיוא
 טא .ןעגנויושנֶא עשיטסימ ןוא עשינַאטאלּפָאענ ןופ העּפשה רעקידנסקַאװ
 טאה רעשינָאטַאלּפ רעד וצ הטיש סוטסירַא ןופ גנַאנרעּביא רעקיזָאד רעד
 ,ה"י ןט18 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ןזיװַאּב טלוּב ץנאנ ןיוש ךיז

 -- טייַצ רענעי ןופ רעקנעד ןטסדנטיידַאב םנופ קרעוו יד ןיא סרעדנוזַאּב
 רעד ךיז םָאה רעפרַאש ךאנ ,(41601805 6052מט5) ָאנַאזוק סיוא יַאלָאקינ

 -אד םעד ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ןקרעמ טזָאלעג סעצָארּפ רעקיזָאד
 טקעדטנַא טָאה ישטידעמ ָאמיזָאק טאנעצעמ רעטמירַאּב רעד .ה"י ןקיז
 -טימ ןיא ןענייז סָאװ ,קרעוו עטסקיטכיוו סנוטלּפַא טכעלטנפערַאפ ןוא
 -םיוא ךיז טָאה ףיוחה םישטידעמ ןיא ,ןרָאװעג ןסעגרַאפ ןצנַאגניא רעטלַא

 ,ןַאטעלּפ טסימענו רעטנרעלעג רעשיכירג רעקירָאײקיצכַא רעד ןטלַאהעג

 ץנעטלאהעג תובהלתה רעכעלטננוי טימ ,עטרעטסייגַאּב ןיא טנעלפ סָאװ

 יד ןקעלּפטנַא ליטס ןסיטסימישיאיבנ ַא ןיא תושרד ןוא ןעגנוזעלרַאפ
 יד ןיא ןנראברַאפ ןענייז סָאװ ,"ןתמא עקיּבייא , ןוא ?תודוס עפיט ,

 ײָאק ןופ גנוריגער רעד תעּב ,רעטעּפש .,ןָאטַאלּפ "'ןכעלטעג , םנופ ןטפירש

 יָאטַאיּפ ַא טעדנירנענ ץנערָאלפ ןיא ןעמ טאה ,ָאצנערעל ,לקינייא סָאמיז |
 ענעעזעגנָא ליפ טסילײטַאּב ךיז ןּבָאה סע רעכלעוו ןיא ,עימעדַאקַא עשינ

 רעשרָאפרַאטטלּפ רעטסידַאב רעד ןענַאטשעג זיא שארּב ןוא ,ןטסינַאמוה

 סיוא קרעוו סנוטלפא טצעזענרעביא טָאה סָאװ ,ָאנישטיפ ָאילישטרַאמ

 -דוצ טפָא ךיז על עימעדַאקַא רעקיזָאד רעד ןופ רעדילנטימ יד .ןייֵטַאל

 זיפאזאליפ ןרעוו םריפענ ןנעלפ םע ּוװ ,ןעגנוציז עלעיצעּפס ףיוא ןעמוקפיונ

 םעד סיוא ;ראוועג טכיילַאּב ןענייז ןוארפ עטסנדיישראפ יד ןוא ,ןסעומש עש

 "ענג טָאה ןטסינַאמוה עקיזָאד יד ייּב .טקנופדנַאטש ןשינַאטַאלּפָאעג ןייר

 זַאמ ךעלדנירג טינ זיא'ס רעוו זַא ,לל3ּ רענעמונעגנָא טסעפ סלַא ןטלָאג

 -ליטכיר ןייקס ןייז טינ ןָאק רעד ,גנגיושנָא-טלעװ סנוטלּפַא טימ טנַאס

 טָאה רעטלאלטומ םנופ שטנעמ רעד .רענריב ןוא טסירק רעקידנעקנעד
 סיוא יה ,אכבה קסע ןקירעיורט א ףיוא יו טלעוו רעד ףיוא טקוקעג

 -אקַא רעשינַאטַאלּפ רעד ןופ רעדילגטימ יד ;ץומש ןוא דניז ןופ טסענ ַא
 ןופ גנלַארטשסױא ןַא ןעזעג לַאטלעװ םעד ןיא ןּבָאה סָאװ ,רעּבָא עימעד

 ,קנַאדעג םעד טימ ןעננורדענכרוד ןעוועג ןענייז ,טכיל ןכעלדנעמוא סטָאנ

 ףַאמרעד זיא יז ;ןפַאשעג ע ביל סיוא טָאנ טָאה טלעוו עשידרע יד זַא

 -ףָאפ ןטסכעה םנופ גנולניּפשּפָא ןַא טרעיינ ,"דניז , ןופ טלעוו ןייק טינ

 .רענעװַאּב ןוא רעפעשַאּכ םעד -- דליב

 עשינעילאטיא יד ןופ ןעננומיטש עשיפָאזָאליפ עקיזָאד יד םִא

 ץעטנטנילעטניא עשידיי יד ןיא ךיוא גנַאלקּפָא ןֵא ןענופעג ןּבָאה ןטסינַאמוה



 23 ןדי יב רומַארעמיל רעד ןופ עמכישעג יד

 ןוא ןעגנומערטש עשיטטימ יד טרָאד טקרַאטשענ רעמ ךָאנ ןוא ,ןזיירק
 ןענייז ןעעדיא-טנורג עשינַאטטלּפָאענ יד ּוװ ,הלּבק ֹוצ סערעטניא םעד
 רעּבָא ןיא סָאד .ןפוא ןקיטראנגיא ץנַאג ַא ףיוא ןרָאװעג טצונעגסיוא
 ערמערפ ןופ גנומענרעביא עויסַאּפ זיולּב א ,תולטפתה ןייק ןעוועג םינ
 - "תורחתה לש יוקיח , ןָא טפור םעהידחַא סָאװ ,סָאד טרעיינ ,ןעעדיא
 "עג ןּבָאה סָאװ ,ןוויטקעלָאק ייווצ ןופ העּפשה עלערוטלוק עקיטייזנגעק ַא

 - ,תונכש רעטסטנעָאנ ןיא טּכעל

 ץקרַאטש יד טכַארטַאּב ןיא ןעמענ ךיוא ייּברעד רעּבֶא ףרַאד ןעמ
 ישורינ יד ץוביק ןשינעילַאטיא םעד ףיוא טאהעג ןּבָאה'ס סָאװ ,העּפשה

 ,טלקמ-ירע עטשרע יד ןעוועג ןענייז טעטשנפַאה עשינעילַאטיא יד ,דרפס

 ור ןוא ץוש ןענופעג ןּבָאה ענעכירטרַאפ עכעלקילנמוא יד ןופ ליפ וו

 רעייז ףיוא ןייטשוצסיוא טַאהעג ןּבָאה ייז סָאװ ,ןשינרעטַאמ עלַא ךָאנ

 -ימיא עטעדליּבעג-ךיוה עקיזָאד יד טא עקַאט ןוא .געוו ןרעווש ךעלקערש
 עשינעילאטיא םסָאד סָאװ ,ןעוװעג םרוג קינייו טינ סע ןּבָאה ןטנַארג ;

 רעטלַאלמימ ןיא טָאה'ס תעּב :ןרָאװעג הלעתנ לָאמַאטיס ןיא םומנדיי

 טערט ,עלָאר עקידַארנטיײװצ ַא זיולּב טליּפשענ ץוּביק רעקילָאצניילק םלָא

 םעד טמענרַאֿפ ןֹוא טנורנרעדַָאֿפ ןפיוא ה"י ןט10 םניא סיורַא סע

 .הפוקת רענעי ןופ עטכישענירוטלוק רעשידיי רעד ןוא ץַאלּפ ןטסקידוכּכב

 סע ןענייז סעקינדנועגנ ענבירטרַאפ יד סָאװ ,תורצ עכעלקערש יד

 סָאװ ,ןפלָאהעגטימ ליפ ןּבָאה ,ןשינטלגָאװ ערעייז ןיא ןענַאטשעגסיױא

 -ערטש עשיטסימ יד טקראטשעג רעייז ךיז ןבָאה דרפס ישוריג יד ןשיווצ

 -םיִמ יִד יוזא יו ,ןזיװעגנָא דנאב ןטירד םניא ןיוש ןּבָאה רימ .ןעננומ

 סחצי ןפ וודימאמיטּפיוה רעד ןרָאװעג ןענייז ןעננונעפָאה-חישמ עשיט

 ופמח יד רעףיא ןפעל ייז זַא ,טביולגעג ןבַאה עלַא ,ןפַאש סלאנברבא

 םחישמ , ןָא ךיז ןבייה דלאב-דלאּב זא ,ןעוועג רעכיז ןענייז ןוא ,''חישמ

 "ענ ןלאנּברּבא טימ ןעמאזוצ זיא סָאװ ,טויח בקעי ןּב הדוהי .1 "ןטייצ

 -צרַאה א טזָאלעג תורוד עקידנעמוק יד ראפ טָאה ןוא ,תולנ ןיא ןעננַאג

 ענעבירטרַאֿפ יד סָאװ ,ןדייל ןוא תורצ יד ןופ ? ;נוביירשאב עקידנפייר

 ,ןעלעמעל רשא ןלבוקמ רעשיטסַאטנַאפ ַא ןויֹװַאּב דלַאנ וליִפַא ךיז טָאה סע 1

 יא רע ןָא ,הרושב יד טגָאזעגנָא ןוא טָאטש וצ םָאטש ןופ םרעדנַאװעג םָאה סָאװ

 רעצנַאג ןייז ןיא דוד ןּב חישמ ןזײװַאב ךיז םעװ םיא ךָאנ רלַאּב ןוא םירפא ןֹּב חישמ

 ,הישמ לש רפוש םעד ןיוש ןרעה יײז זַא ,םבױלנעג עקַאט ןּבָאה ךס ַא ןוא ,טכַארּפ

 ןעהעג ןיא סָאװ ,עדיז ןייז יח ,םלייצרעד זנַאג רוד םַארנָאירָאטסיה רעטנַאקַאב רעד

 ןיא .,ן0הא |} ההספ םעד ןפרַאװעצ ןסיײהעג םסָאה ,ןפייצ םנעלעמעל רשא ןיא בר

 ןוש רע טםעװ חס זַא ,רעבױ ןעמעג יא רע לײװ ,ןכַאב תוצמ םנעלפ ןעמ ןכלעו

 ' ,לארשייץרא ןיא ןעװַארפ

 .תוחלאח הכרעמע ֹוצ ערערר,8 רעד ןיא 2
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 קנַאדַא רָאנ זַא ,רעכיז ץנַאג ןעוועג זיא רע -- ןייטשוצסיוא טָאהענ ןּבָאה
 -רַאפ ןעוועג זיא רע עכלעוו ןיא ,םירפס-הלבק עעקילייה יד ןופ ץוש םעד

 עֶלַא יד ןופ ןרעװ וצ לוצינ היכז יד טאהעג רע טָאה ,הלילו םמוי ןָאטו

 ןיא .געװו ןיא ןענַאטשענסיױא זיא רע סָאװ ,ןשינעקישנָא ןוא תוינערוּפ

 טגעלפ ,ןרָאי ענייז ןופ טשער םעד טכַארּברַאפ טָאה רע וװ ,אוטנַאמ

 ןטיירב א טסַאפרַאפ טָאה ןוא רתסנה תמכח ןגעוו תושרד ןטלַאה רע

 ,ה"יי ןט14 םעד סיוא ''תוחלאה תכרעמ , רפס-הלּבק ןטנַאקַאּב ןפיוא שוריּפ

 ,עטסלעניגירא יד ןופ ענייא סָאװ ,טינ שודיח ןייק ראפרעד זיא סע

 -סנַאסענער רעד סיוא ןעמולב עקידנרירעמיש ןּברַאפ עשינָאטַאלּפָאענ ןיא

 ןטרעּפכורפַאב ךייר קיטסימ טימ ןשיריי ןפיוא ןסקַאװעגסיוא ןיא הפוקּת

 "עּביל ןגעו םיחוּכיװ, 1 סלאנּברּבַא קחצי ןּב הדוהי זיא סָאד ,ןדָאג
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 ןטּבַאנַאב ךיוה ןקיזָאד םעד ןופ ןּבעל סָאד ןעוועג זיא שינַארט

 -מוא ןסיורג ןטימ ןדנוּברַאפ גנע ןעוועג זיא לזמ ןייז םערָאװ ,ןשטנעמ

 ,טּבאנַאב ךייר .ןפָארטעג עינַאּפש ןיא רעדירּב ענייז טָאה'ס סָאװ ,קילג

 ןוא טצרַא רעלופטנעלַאט סלַא ןעמונעגנָא רעייז ,טעדליּבעג שימָאזָאליפ

 ןייז טימ ןעמשזוצ טזומעג 4 ןרָאי עגנוי ענייז ןיא רע טָאה ,סָאנָארטסַא

 ןופ .ןרָאצמירניםעד רַאפ ןָאבַאסיל ןופ ןפיולטנַא ;?אנברּבַא קחצי ,רעטָאפ

 םריקסיפנַאק טָאה רעכלעוו ,ןטייווצ םעד ןַאהָאי גיניק ןשיטָאּפסעד םעד
 לאנּברּבַא הדוהי ךיז טָאה רעטָאפ ןייז טימ ןעמַאזוצ .ןגעמראפ ץנַאג רעייז

 טָאה ,1492 ןיא הריזנ יד סױרַא זיא'ס תעּב .עיליטסַאק ןיא טצעזַאּב

 ןיא ענעבירטראפ עלַא טימ ןעמַאזוצ ןייג ןסָאלשַאּב ?אנברבַא הדוחי

 םנופ ןזָאלוצסױרַא טאהעג טינ קשח ןייק רעּבָא טָאה גנוריגער יד ,תולג

 ןעמעננָא לָאז רע ,ןעגניווצ וצ םיא ידכּב ןוא ,טצרא ןטינעג ַאזַא דנַאל

 ןייז םיא ייּב ןּבױרוצקעװַא ןסָאלשַאּב יז טָאה ,ןּביולנ ןשיליוטַאק םעד

 רעֶּבָא זיא לאנברּבַא הדוהי .ןדמשּפֶא דלאוועג טימ םיא ןוא ןוז ןקניניילפ

 -יא הבינגּב טייחרעליטש רע טָאה ,ןרָאװעג רָאװעג סנטייצַאּב םעד ןגעוו

 טָאה אפונ רע .ץענערג רעשיזעגוטרָאּפ רעד רעּביא דניק ןייז טקישעגרעּב

 ,160 116ט160, 160 1160:2605)  !םלָא טנַאקַאּב םלעװ רעכעלטסייק רעד ןיא 1
0 )1.604, 

 רעד ןיא לאנגרּבַא טָאה קרעװ סָאד זַא ,ןוײװרעד ןליו רעשרָאּפ עקינייא 2

 העפשה רעד רעשנוא רע םָאה ימי ףוס טםשרע ןוא ,שוערּבעה ןיא ןּבירשעג הלחתה
 .ָאמ עו") שינעילַאטיא ןיא "ןגָאלַאירפ יד םעּברַאעגרעּביא דניירפ עשינעילַאטיא ענייז ןופ
 ןופ גנורעלקרע רעד ןיא הרעשה עקיױָאד יד טניפעג ךמס ַא .(426 ,1928 ,"םפירשסמַאנ
 ףעגנערּב רעמייװ ןלעװ רימ עכלעװ ,רודיןּב ַא סלאנברּבא

 ,1400 ךרעב ןריוּבעג ןיא לאנּברּבַא הדוהי 8



 25 ןריי יב רומַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 ןייז טגיניקעג ךָאנ טָאה'ס ּוװ ,דנַאק םעד ןיא ןעמוקקירוצ טָאהעג ארומ

 סעװַא רעטָאפ ןייז טימ ןעמשזוצ זיא ןוא ,רעטייווצ רעד ןַאהַאי אנוש

 -יזעגוטרָאּפ רעד זַא ,ןרָאװעג ריוועג רעּבֶא רע זיא טרָאד ,עילַאטיא ןייק

 סלאנּברּבא קחצי טסלַא ,ןוּכשמ א ראפ ןטלאהראפ דניק ןייז טָאה ךלמ רעש

 טָאה ,לאונמע טשמורפ רעדליוו רעד ,רעגלָאפכָאנ סנַאהַאי ןוא ,?קינייא

 עשיריי ערעדנַא רעטנזיוט טימ ןעמַאזוצ לאנּברּבא םעניילק םעד 1495 ןיא

 םנופ ןעװעטַאר וצ ידכּב ,ןדמשּפָא דלַאוג טימ ןליופַאּב רעדניק עניילק

 . תומשנ עקידניז טינ ךָאנ ערעייז םונהינ

 טנָאקעג טינ יז טָאה טייצ יד וליפא ,דנּוװ יד ןעוועג זיא ףיט

 ןייז סיוא לאנּברּבַא הדוחי טסיג רעטעּפש רָאי ןביז טיס ןוא ,ןלייהרַא

 פלעווצ ןיוש , ."'ןמוה לע הנולּת, עמעָאּפ רעדנריר ןייז ןיא רעצ ןסיורג

 ךיא ,ןעזעג טינ דניק ןיימ ּבָאה ךיא -- סיוא רע טפור --- ייּברַאפ רָאי

 טכיל סָאד טנייש רימ רַאפ טינ .ןעניפעג טיג טסיירט ןייס ,ור ןייק ןָאק

 טינ !טליהעגנייא טכאנ רערעטסניפ ןיא ןענייז ןניוא עניימ --- ןוז רעד ןופ

 .ןעמולּב עניימ ןענייז טקלעוורַאפ --- ןטרָאנ ןיא עיליל יד טילפ רימ ראֿפ

 ץברעווירעיורט רעד ףיוא ,טכיױרעגקעװַא ףָאלְׁש ןיימ טָאה קנעדנא ןייז

 ."טלדנַאװרַאפ רעמָאי ןיא דיל ןיימ ,ןעגנַאהענפױא עפרַאה ןיימ ךיא בָאה

 רעטָאפ ןקידנרעיורט ןייז דניק ןייז רע טעּב סעפַארטס עקיצרַאה ןיא ןוא

 ןרעקקירוצ ןוא ,ןייוועג סרעטומ רעד וצ ביומ ןביילב טינ ,ןסענרַאפ טינ

 ?* ןרעטלע יד ןופ ךַאד ןרעטנוא

 עמעָאּפ ןייז ןיא טָאה לאנּברּבַא סָאװ ,(1809) רֶאי ןּבלעז םעד ןיא

 ,קרעוורעטסיימ ןייז וצ ןטָארטענוצ ךיוא רע זיא ,טנייווַאּב לזס רעטיּב ןייז

 לע הנולּתפ עמעָאּפ ןייז ןיא אפוג לאנברבא הדוהי םלייצרעד םיטרּפ עלַא יד 1

 ;"ןטזח
 יבראמ ביצהל ךלמ וצי -- דרפס תולנ ינב ושרוג תכב

 יבלח קנוי ינב תחקלו -- םירזג ן'ב רובעאו אצא לבל

 ,יבוהא בוס שיא ינא הלגו -- ורוכעב ותדּב וםינכהל

 יִבֹונְג אוה ולאכ ליל תוצח -- ןושיאב ותקינמ םע ויתחלש

 . ,.לאנומרופל

 יבשחּב איילמיאב יבא תיבו -- וצראל אב יכ ינֹּב ותוארכו

 .בישמ יבחנל היהי לכל -- הוצו בושו 939 וחרצע

 יבובג שיא ותדב קודא אוהו - םק ליפכ ךלמ וירחא ותומּב

 בידנ ימע ינּב לפ תד ילע -- ריבעהו בכעי תרע לכ טנָאְו

 יי יבוקנ רוצ ימכ בומה ומש -- רמוהו ישמנ דמחמ חכולו

 ןעחעג יז ויא ןטשרע םוצ ,1502 ןיא טסַאמרַאפ לאנברנא םָאה עֶצעֶנִּפ יד 3

 ירָאּפ רעד ןיא םקירדלגרעביא ךנגרעד 70 -- 75 ,| ,"רמחנ רצוא, ןוא .םכעלמנפײר אפ

 ,'הבהאה לע תונוג יצ ערעד
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 ןופ םירישה-ריש ןטרעג טסיינאב םעד -- 1 '0121040/ 66 2006, 'ר
 דיי רעשינַאּפש-ּבלַאה ,רעשיזעגוטרָאּפ-ּבלַאה רעד טָא .עּביל רעקידתובהלתה
 -עילַאטיא יד ןיא טכַארּברַאפ טָאה רע סָאװ ,רָאי ןעצ יד ןופ ךשמ ןיא טָאה
 -לַאמיא םעד ןופ טסייג םעד ןיא ןעגנורדעגניירש ףיט ױזַא ,טעטש עשינ
 -ןענָאפ עבושח עריא ןופ רענייא ןרָאװעג זיא רע זַא ,סנאסענעו ןשינעי
 רעד ןעוועג זיא ,ריי רעשידרפס רעד ,רג רעדמערפ רעד ,רע ;רעגעדטי
 רעד ןיא טלדנאהַאּב ןעמעלבָארּפ עשיפָאזָאליפ-ןייר טָאה סָאװ ,רעטשרע
 םניא ,רעטעּפש דנטיידַאּב טשרע ןוא ,5 ךַארּפש-סקלָאֿפ רעשינעילַאטיא
 רעצעזרעּביא רעטינעג רעייז רעּבָא רעטנַאקַאּבמוא ןַא טָאה ,ח"י ןט7
 ןטוא טזַא ףיוא ןוא ,שיערּבעה ףיוא טצעזעגרעּביא "עּביל ןנעוו םיחוּכיװ,
 -פ רעשיערכעה רעד ןיא טרעגריבעגנייא לאנּברּבַא הדוהי רעקנעד םעד
 ,יוירּב ענייז ןופ םענייא ןיא רעטנוא טכיירטש לאנּברּבַא קחצי .* רוטַארעט
 רעקנעד רעטכדנטיידַאּב רעד קפסייּתלב זיא , הדוהי ןוז רערעטלע ןייז זַא
 טרעלקרע אפוג ?אנברבא הדוהי ןוא ;! "רוד ןקיטנייה ןופ עילַאטיא ןיא

 -עג רעפרַאש ןיימ,, :עמעָאּפ רעטנַאמרעד רעירפ ןייז ןיא ץלָאטש טימ

 ןופ ןלוש ערעייז ןיא ;םודא ןופ עטנרעלעג עלַא רעּביא טנייטש קנַאד

 ײיז רימ וצ טנַאקעג טינ טָאה רענייק ןוט---ןעגנורדעגניירַא ךיא ןיּב ןסיוו
 טייטטב ןייז עקאט טָאה לאנּברּבַא ,ןייז הדומ ןומ ןעמ ןוא .* "ןכיילג

 ,ןבירשעג קרעװ ןײז טָּטה רע ןעװ רָאי סָאד ןָא טוײװ אפונ רעסַאּפרַאּפ רעד 1

 ;(גניצנזרעביא רעשיערּבעה רעד טול ןריטיצ רימ) רימ ןענעײל חוניו ןטירד םעד ןיא

 .(1502) "יששה ףלאהמ םינשו םיששו םיתאמ תנעּב םידמוע .ונא יורה,

 ןשיוצ ער טשעגייװצ) ןגָאלַאיד ןופ םֶרָאפ ןיא ןבירשעג זיא קרעװ סָאד 2

 ,המענ ןוא בבוח :ײז ןסײה גנוצעזרעּביא רעשנערבעה ןיא ,עיּפָאס ןוא ןוליפ

 יד ,ַאנעדָאמ יד הדוהי טצעזעגרעּביא םָאה : רעװ םלאנברבא זַא ,םנכער ץערג 5

 ןיא םיױא םנכער ָאנערָאֿב הירא) םערָאװ ,טיג דוסי םוש ןייק רעּבָא טָאה הרעשה. עקיזָאד

 טרעװ *?הבהאה לע תונו רעד 4,ןסעּברַא ;שירָארעמיל ענייז עלָא עימַארגָאיּבָאמיױא ןייז

 ,אש ,"ריגמהג) הרעשה שכֹו .ש ךיוא זיא טעדנירנַאּב םינ .טנַאמרעד םינ טרָאד רעּכָא

 טּבעלעג םָאה רעכלעװ ,הניברוא ם"וט ךורּב ףסוי ןעװעג זיא רעצעזרעביא רעד זַא 5

 .עמלעד ףסוי םצעזעגרעביא סָיה םווסֲעטו 41 2/0016 יד זַא ,ןענעכער ריט ,ה"י ןט417 ןיא

 .ַאק םוצ ּוירּב ןײז ןיא טוריפּב םעד ן;עװ טּבײרש רענעי םערָאװ ,(אידנקמ ר"שי) ָאגיד
 רפס וארק רפסל ןיא וחבש ןימַאלּב רפס רבה ,,,לנברבא הדוהיא ;ןתנ ןּב הרז םיאַאר

 יפס תצכ םע ריי שדוקה ןושלּב ולכ הז רפ ס ית ק תע הו ,,היפוסו ןוליפ

 ריתו םיחידיה ולא רּבהְל יתרחאו ,ןוי ןישלק םיִּבר םירפכ רּבהש ירדנסנלאה הידידי 'ר

 חנה דעו ינממ ובנגנו  ,םיתפומלו תותואל ?ארשי תיב תמכהל תויחל םסיפדאו םידחאל

 שמנפערַאפ ןטשרע םוצ טַיה גנוצעזרעּביא עשיערבעה יד ,(21 ,"םינפח אֹלְמא) "יתיאר אל

 ,1871 ןיא קיל ןיא .םימדרנ יציקמ} הרבה יד םכעל

 ,הוה רודַּב הילטיאבש םימוסוליפה רהבמ קפס ילּב אוה יכ, 258 ,{} ,"'דמהנ רציא,

 בגחפ יניעּב ויה םודא -- יטכהו הֹּב יתונשהט וקמעו 9

 ,יברק יתא ךרעי ימ ןיאו -- םהישרדמייתבב יתכיהו



 21 ןדי ייּב רומַארעמיל רעד ןופ עטכישענ יד

 ןיא 'עּביל ןגעוו םיחוּכיװ ,, יד ןופ רעסַאפרַאפ רעד .ןּבירטעגרעּביא ליפ טיג

 יקּב רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע .,ןסיוו ןקיטיײזלַא ןופ ןַאמ ַא ןעוועג עקַאט |

 םוטסירַא ןיא טינעג קראטש ןוא עיפָאזָאליפ רעשיּבַארַא-שיכירג רעד ןיא

 יד ןוא שוח רעשיטעָאּפ רענערָאּבעג רעד רָאנ .םישרפמ עכעלרעטלַאלטימ

 ןגָארטעגנסױרַא טָאה לאנּברּבַא חדוהי סָאװ ,סעיצידַארט עשיסקָאדָאטרָא

 טָאה םיא סָאװ ,טקריוועגטימ ליפ סע ןּבָאה ייז --- ,זיוה סרעטָאפ ןייז ןופ

 -סינומיימ-שיטסירַא רעד ןופ םוילאנַאיצַאר רעד ןקידירפאפ טנַאקעג טינ

 טלעוןעעדיא רעשיטסימ רעד וצ ןגיוצענ רעמ טָאה םיא .הטיש יועשיט

 -ָאלּפָאענ וצ היטנ רעקרַאטש ריא טימ הלבק רעכעלרעטלַאלטימ רעד ןופ

 ףָאנ ןלאנּברבַא ייב ךיז ןּבָאה סעיטאפמיס עקיזאד יד ןוא .1 םזינָאט

 עייאטיא ןיא טצעזאב ךיז טָאה רע יו םעד ךָאנ ,טקראטשעג דנטיידטכ

 טָאה סע ּוװ ,רעפסָאמטַא רעשיטסינַאמוה רעד ןיא טּבעלעגנייַא ךיז ןוא

 ,רעקינַאטַאלּפָאעג יד ןוא ןוטלּפַא ןופ העּפשה יד טריּפשעג קרַאטש ױזַא ךיז

 רעד ןלאנברבַא ייב טסייח "פץחומס810ח.ןוא "?ה140ח ,ןופ רעפעשאב רעד

 עשיפָאזַאליפ יד טלדנַאהַאב לאנברּבכא תעכ ןוא ,? ןומלּפַא "רעכעלטענ ,

 רעד המכח יד ןיא יצ :עגַארפ יִד ,?יפשייּב םוצ יװ ,ןעמעלבָארּפ-טּפיוה

 -- (עיצַאנשמע) גנולַארטשסיױא ריא זיולּב רעדָא טייהטאנ רעד ןופ תוהמ

 םִא טפראו ןוא טקוּפדנַאטש סנוטלּפַא ףיוא ןדײשטנַא ךיז רע טלעטש

 קיטיינ רַאפ ,בנַא ,ייּברעד טלַאה לאנּברּבא .? ּפיצנירּפ-טנורג םוטפירַא
 טכעלעג טָאה ןוטלּפא תעּב זַא ,עדנעגעל רעטלַא רעד ףיוא ןייז ךמוס ךיז

 תרוּת טימ טנטקַאב לארשי ימכחה עקיטרָאד יד םיא ןּבָאה ,םירצמ ןיא

 ןיא עקאט ראפרעד ןוא ,טלעוו עעדיא רעשידיי רעד טימ ?לכּב ןוא השמ

 = עשוטסירַא יד יו רעקיטכיר המיש ןייז

 תושפנ רעמ ליפ ןּבָאה טייקסטכעלש עכעלשטנעמ ןוא גירק ,האנש

 "וצ רוטאנ רעד ןופ ןשינעקישנָא ןוא קנערק יניס עלַא יו טנארבענמוא

 "םיוא ליפ יֹוזַא טאהומ טָאה אפונ רע סָאװ ,לאנברבַא טּביירש ,''ןעמַאז

 ןיא ךָאד ןוא .סםזיטַאנַאפ ןדליו ןוא האנש רעכעלשטנעמ ןופ ןייטשוצ

 ?ינָאטַאלּפָאעג רעשידי רעד טָאהעג םַײה םיא ףיוא סָאװ ,העּפשה רעד ןגעװ 3

 הבהאח לע חוכיוא) ןָא א אפוג לאנברבא םוײװ ,'םייח רוקמא ןייז םיִמ לוריבג המלש ,רעק

 .(א 'מע ,58 ףד

 יא 'מע 22 ,'הבהאה לע זווּכױא *

 רטצעב דהא רבד לאהו המכחה תויה הינמ (ומסירא) אוהק :א"סע ,86 ,ןטרָאד 8

 ."ומסירא תעדּכ ומצעב רחא רבד םניאו ,,לאהמ תכשמנ המכחחש רמא ןומיפאו

 ןייעל קיפלת) םירצטב םינקוח ןמ דמלש יפל ןוכלפא, 2 'מע ,85 ,ןטרָאד 4

 ,1 ןמרָאר "..רתװ דמל םייקלאה םירבדּב ונינקְז לש דיסלּת ןימלפא תֹויהַּב  ,,,רתיי
, : 8 

 ,השודקה הרותה יגסלממ התש ןיטלפאש, א 'םע
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 טלעטש רע ןוא ,טגייצרעביא טסעפ ''םיחוּכיוו,, יד ןופ רעכאפרַאֿפ רעד

 דוסי רעד זיא עּביל יד זַא ,'!ןימאמ ינַא,, ןטשרע ןייז סלַא סיורַא עקַאט סע

 יד ןופ .ריא רעסיוא טינרָאג טריטסיסקע סע ןוא ,טלעוו רעד ןופ

 -- ןרעפס עשלמיה עטסכעה יד זיִּב ,רענייטשעג עטלַאק יד ,,םיממוד
 -רַאפ רעשינָאמרַאה וצ טכנערטש ץלַא ;ןעּביל יד טקיטלעוועג םוטעמוא

 רעכעה סָאװ ןוא ,עּביל טימ רעגנאוש זיא ?אטלעוו רעצנַאג רעד .גנודניּב
 רעד ןוליטַא .עביל רעד ןופ הגרדמ יד זיא רענעּביוהרעד ץלַא ,לּפַאטש יד

 ןעגנורדענכרוד זיא ,תישארּב השעמ ןֹופ והובויוהות רעד ,אפוג סָאַאכ

 ,טרניּברַאפ ןוא טפַאש סָאװ ,עביל רעד טימ ,עביל רעכעלטכעלשעג טימ

 -מוא ריא ןיא גנוגעװַאּב רעקיטסאה רעקידנעטש ןיא ךיז טניפעג סָאװ

 ןטימ ןעגנורדענכרוד זיא ץלַא .גנוטפעהאּב ךָאנ ןטסולג ןכעלטעזרעד

 טייקיריג רערַאּבליטשמוא רעד טימ טמעטָא ץלַא ,ןפַאש ןקידנעטש ךָאנ גנַארד

 טבערטש ןילַא ןוא .ןטרוּבעג עיינ ךָאנ ,לסקעוו-ןעמרָאפ ןקידנעטש ךָאנ

 ,עינָאמרַאה ןֹופ הגרדמ עטסכעה יד ןכיירנרעד -- ליצ ןקיצנייא ןייא וצ

 -ָאסּבַא ןוא טייקצנַאנ רעשינָאמרַאה ןופ לאוקרוא ןטימ ךיז ןסיגפיונוצ

 -כרוד ןענייז ןשינעפעשַאּב עלַא .1 רעפעשַאּב ןטימ --- טייקינייא רעטול

 עקירעדינ יד וצ עטסכעה יד :ערעדנַא יד וצ ענייא עּביל טימ ןעגנורדעג

 ןופ ןלייט ךאד ןענייז עלַא ייז לייוו ,ערעכעה יד וצ ערעקירעדינ יד ןוא

 טצונ .םֶרָאפ רעשיטעֶאּפ רענייש ןיא ?.  טייקצנַאנ רעשינַאנרָא ןייא

 עשלמיה יד ןשיווצ עינָאמרַאה , רעד ןגעוו ץַאז סרָאנַאטיּפ סיוא ?אנברּבַא

 -דַאה עכעלטייהנייא ןַא ןפַאשעג טרעוװו קיזומ רעד ןיא יוװ טקנוּפ ."ןרעפס

 ,רענעט ןוא  ןדרָאקַא ענלצנייא עטסקיטרַאנדיישרַאפ יד ךרוד עינָאמ

 ןוא ןטענַאלּפ יד ןופ ןעגנוגעוַאב עקיטלַאװג יד סיוא ךיוא טרעוו ױזַא
 ןרָאּבעג ןטלַאטשעג ןוא ןעמרָאפ ןופ ןטייּבמוא ןכעלרעהפיואמוא םעד

 -עניביול עלַאסרעווינוא עצנַאנ-שינָאמרַאה סָאד ,עכעלכיילגראפמוא סָאד

 יוזַא זיא סנייא ,ןעמשזוצ ןטכָאלפענפיונוצ גנע יױזַא זיא ץלא ןוא ,גנַאז

 עלעגניר עטסדנימ סָאד רָאנ יו זַא ,ןטייווצ םנופ קיגנעהּפָא קרַאטש

 ןיוש סָאד זיא -- טייק רעכעלדנעמוא רעקיזָאד רעד סיוא סיורַא טלַאפ

 ןורחאח לעופה ליבשּב אוה םלועה תובהחא לכ תילכתפ טא 'מע ,61 ,;טרָאד 1
 יא 'מע ,43 ;'א 'מע ,55 ,ןטרָאר ךיוא עז .,"וארוּב םע תודחאתחחמ

 --17 ,לֹּב) תוכיראב ּפָא בגא ָאד ךיז םלעטש לאנברּבא ,'ב 'מע 20 ,ןמרָאד 2
 םער ןשיװצ ךײלגרַאפ ןסּבילַאּב ױזַא רעשלַאלמימ ןוא םימרעטלַא םניא םעד ףױא (0

 טסײלפ רע ,ןסענַאלפ יד ןֹופ ןרעגַאלנעמַאװצ םעד ןוא רעפרעק ןכעלשטנעמ םנופ יוּב

 ,טסָאקָארקימ ַא ןופ הניחּב רעד ןיא ןיא רעּפרעק רעכעלשטנעמ רער ןַא ,ןזייורעד וצ ךיז

 ןופ ליט רעדעי ןוא ,לַאטלעװ ןסיורג חעד ןופ דליב.רומַאיניט ַא ,ןיּפנַא ריעז ַא הח"ד |

 םעד ןיא -- ססָאקָארקַאמ םעד ןיא רליּבלניּפש ןיוז ךיז טָאה טסָאקָארקימט/ ןקיזָאד םעד |

 .לָאטלעװ םעד ןופ יּבעג ןקיטלַאװעג



 29 ןדי יב רומַארעמיל רעד ןופ עסכישעג יד

 2 טיײקצנַאנ עשינָאמראה עצנַאג יד ןרעו טרעטשעצ לָאז סע ,גונעג
 טינ זיא ,לַאטלעװ ןצנַאג םעד ךרוד טגנירד סָאװ ,עּביל עקיזָאד יד םָא

 יז -- ךיז רַאפ קלח ןדעי ןֹופ גנוקידירפַאּב ןוא האנה יד זיולּב ןסיוא

 רעקיזָאד רעד ןֶא םערָאװ ,תֹודחַא רעשינָאמראה רענײמעגלַא וצ טבערטש

 טָא ןוא ,רעדנוזַאּב םיקלח עלא יד טרעטשעצ ךיילג ךיוא ןרעוו עינָאמרַאה

 זיא --- ,רעטנוא לאנּברּבַא טכיירטש --- םענרַאפ ןכעלטלעולַא ַאזַא ןופ
 ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עטלייוורעדסיוא יד ןופ עּביל עקיניזטסּוװַאּב יד

 ןֿבערטש עקַאט רַאפרעד טָא 2 תומילש ןופ הגרדמ עטסכעה יד טכיירגרעד
 ןכיירגרעד וצ ידכּב ,ערעכעה רעמ יד וצ תוגרדמ ערעקירעדינ יד רָאנ טיג

 רעמ יד וצ ערעכעה יד ךיוא רָאנ ,תומילש עשינָאמרַאה ענעשטנווװעג יד

 לעב רעד ןָא טזייוו ,םערָאװ, .עטמוקלופרַאפ רעקינייוו ןוא ערעקירעדינ
 וו ,טרָאד ןייז טלָאמעג טינרָאג ןָאק תומילש עתמא ןייק ,"םיחוּכיװ,ה

 .* "עקידתומינּפ ןוא ערעקירעדינ סָאד .ךיוא ךיז טניפעג ריא ןּבעל

 םוצ לאנברּבא טמוק ,סנַאדענ ןפיט םעד טָא ןופ קידנעײגסױרַא
 :עביל ןטרַא ייוצ ןארַאפ ,רע טגָאז ,ןענייז סע :אצוי-לעוּפ ןקידנגלָאֿפ

 סָאד זיא רעטומ ריא ,רעטקַארַאכ ןוויסַאּפ ייד ןופ זיא עביל טרַא ןייא

  ףעטניירגרעד טינ ןופ ןײזטסּוװַאּב סָאד ,טייקטסידירפאב-טינ ןופ ליפענ

 "כורפַאּב ןוא גַיוקנעשַאּב ךָאנ טצכעל סָאװ ,עביל יד זיא סָאד .תומילש
 יד --- ןימ ןרעדנַא ץנאנ ַא ןופ עּביל א ךיוא רעֶּבָא טריטסיסקע סע .גנורעּפ
 ץלא טּבערטש יז ;ןעיּפשמ זיא ןוא טקנעשַאּב סָאװ ,עקידנפאש 'ויטקַא

 סָאװ ,םוטכייר ןקיטלַאװג ריא טימ ןקיטעזנָא ןוא ןקילנאב וצ םורא
 יד ,4לַאװק ןקיטכעמ א סיוא יו ריא סיוא טמַָארטש ןוא טצָארּפש

 ףיא טימ ,עּביל רערַאּברעדנּוװ רענייש ַאזַא ןופ גנוקעלּפטנַא עטסכעה
 םעד טימ ןוא ,גנולָאצַאּב ןוא גנוקיטיגרַאפ םוש א ןָא ןעקנעשאב וצ קשח

 ןופ לּפַאטש ןטטכעה םעד וצ םורַא ץלַא ןביוהרעד וצ גנַארד ןקיטלַאוװג

 עתמא םוש ןייק טלעוו רעד וצ טָאג ןופ עּביל יד זיא סָאד --- תומילש

 | .א 'מע ,21 ,ןטרָאד 1

 תדחוימהו תיטרּפה הבמהה לינבשּכ אֹל םיבהוא םה יכע :'ב 'מע ,21 ,ןטרָאד 2

 איה ןימה הזמו ,לּכה דספי הּתלּב יכ תואיצמה לכל תיללכה ליבשּב אלא םהמ דהאל
 ."םילועמה םישנאה תבהא

 ןוערג יכ ,ןוילעה לא ןורסח הרוי ןוּתתּתה ןורסה יִּכֲא :'ב 'מע ,36 ,ןטרָאד

 ןּוּתחּתה תא  ןוילעהו ולש לולעה תכהוא הליעהשּכ כ"או ,הליעה ןרועירג הרומ לולעה

 'םל תועירגהו ןווסההמ לצניש ידּכ ומע ותֹוא דחילו ןוּתחּתח תומלש הואתמ הנה

 ן"תומלש רדעהו ןורסחט ומצע אוה לצני החּבש

 .'א 'םע ,36 ,ןטרָאד 4

 ב 'מע 0 ןוא "מע ,0 ,ןמרָאד 5
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 ץלַא ףיוא ןקריוו ןבערטש טינ לֶאז יז ,ןייז טלָאמענ טינרָאג ןָאק תומילש
 .תומילש ריא ןופ ערעדנַא ףיוא ןייז עיּפשמ ןלעװו טינ ןוא ,ךיז םורָא

 םעד ןוֿפ רעמוקלופ ןוא רענעש זיא םיוּב רעקידנגארט-טכורפ רעד ,
 טניפענ ןוא טרעּפכורּפַאּב סָאװ ,לַאװק רעקידעּבעל רעד ןוא ,ןזָאלטכורפ

 םעד ןופ רענעש ךיילנרַאפ ןיא םינ זיא ,גנונעװַאפ רעקידנעטש ןיא ךיז

 ךָאר ןיא טָאג לייוו .: "דעסַאוו םענייר-לָאטשירק ןליפַא ןעוו ,ןקידנעייטש

 ,םורַא ץלַא ףיוא ןייז עיּפשמ ךָאנ םצע ןייז רע ןוס ,תומילשה תילכּתּב

 -רעד עקַאט טא .ץנַאלג םענעמוקלופ ןייז טימ ןטכיײלַאּב ןוא ןלַארטשַאּב

 סיורג ױזַא זיא רַאפרעד ,טריגער ןוא ןפַאשַאּב םיא ךרוד ץלא טרעוו רַאפ
 עלא ,ןליוו ןייז זיא קראטש ןוא ,ןפַאשַאּב טָאה רע סָאװ ,ץלַא וצ עּביל ןייז
 .2 תומילש ןופ הנרדמ ןייז ןכיירגרעד ןלָאז ןשינעפעשַאּב

 -טעג רעד ןופ אצוי-לעוּפ רעד זיא טלעוו עקידנריטסיסקע יד לייוו

 רעד טימ ןדנוּבראפ גנע טײהטָאג רעד ןופ תומילש יד זצא ,עּביִל רעכעל

 ךָאד זיא ליצ רעטסכעה רעייז סָאװ ,ןעגנופַאשַאּב ענייז ןופ 'תומילש

 תואיצמהש ומכ יכ) םיא טימ ןטפעהַאּב ךיז ןוא רעפעשַאּב םוצ ןרעקקירוצ

 ולש תומילשח לש תולועמפה ךכ ,וב תיקלאה תעפשהב יולת אוה םלועה לש

 טטמ עפשוהש ומצע תוקלאב םלועה לש תיתימאה הרזחהב םיולת

 ןייא יו ;ליצ עטצעל סָאד ךיוא ןוא הּביס עטשרע יד זיא טָאג .(הנושארב

 -נַאג רעד ןיא ּפֶא ךיז טלגיּפש ןוז רעקיטכיל רעד ןופ לָארטש רעקיצנייא
 עקיצנייא יד ךיז טקעלּפטנַא ױזַא ,ןּברַאפ -ןניוּבננער יד ןופ תורישע רעצ

 סאו ,ןשינעפעשַאב ענייז ןופ טייקכַאפליפ רעד ןיא הּביס עטשרע ןוא

 .8 ןרָאּבעג ייז טָאה סָאװ ,טייקיצנייא דעד וצ ןרעקקירוצ עלַא ןבערטש

 ןטפושיכרַאפ םעד * רעדליגנּברַאֿפ ענייש ןיא טרעדליש לאנברּבַא ןוא

 יב 'מע ,94 ,ןטרָאד 1

 תכהא תילכת אוה איהה תופרטצהה לש תומלשה הווא :'א 'םע ,53 ,ןטרָאד 3

 ,תומלשה תילכתב אוה יקלאה ןוילעה תומלשה וליבשבו ויכלחמ דחא לכלו ומלועל לאה

 לכה םייקמו לכה תא אוצממ אוה וליבשבו ותאמ ףסכנ גהו תיקלאה הבהאח תיל:ת והזו

 ".,לכה עיגמו לכה גיהנמו

 רעשיטנַאמָאר רעשטייד רעד ןופ -עקימערָאעט רעד סָאװ ,שיטסירעטקַארַאכ זיא'ס 8

 םעמּכ רעביא םרזח ,לענעלש ךיבדירפ ,םוינָאטַאלּפָאענ םנופ רענעק רעטוג ןוא גנוגעװַאּב

 ןיא ,לענעלש טגָאז ,טײהטָאג יח/ ,קנַארעג םלאנּברבא ןקיזָאד םעד טרָאװ ייּב םרָאװ

 עטולָאסּבַא יד ןייז ךיוא רעצָא ףרַאד יז ,םייקינייא עכעלדנעמוא יד ןָא טיײקיּבייא ןופ

 ןופ ןשינעפיט יד סיוא ?ןפַאשַאב.םלעװ ןופ דוס רעד םגיל םעד ןיא םָא ,טייהמוקלופ

 .רעביא ןוא טלַאהניא ךָאנ ןעקנעב סָאר ןרָאּבעג םרעװ טייקיצנייא רעטולָאסּכַא רעד

 2טכישעג רעד ,ןכעלדנעמיא םנומ גנוקעלּפטנַא יד ןּבעג ןָאק סָאד רָאנ לײװ ,טייקלופ

 ,'תומילש ןופ הגררמ עטסכ2ה יד ,לוכיבכ םײהטָאנ רעד ןופ

 ,00 ,ןטרָאד 8
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 פוכיבּכ זיא סָאמסָאק-לַאטלעװ רעצנַאג רעד זוזא יװ ,!עּביל ןופ לוניע
 "יו ךיז ךעלרעהפיואמוא ןבערטש סָאװ ,ןטלָאּפשעצ ןטפלעה ייווצ ףיוא
 ךיוה רעד ןיא ןבערטש תונרדמ עקירעדינ יד :ןטפעהַאּב ןעמַאזוצ רעד
 טצערטש עמוקלופ ןוא טנעביוהרעד סָאד ןֹוא ,תומילש ןופ לָאּבסיס םוצ
 ןוא סע ןלַארטשַאּב ,עטבערגרַאפ ןוא עקירעדינ סָאד ךיז ֹוצ ןּביוהרעד
 עמאס רעד ןיא ןוא 1 תומילש ןוא טייקנייש רענענייא טימ ןעקנעשַאּב
 סָאװ ,שטנעמ רעד ךיז טניפעג לוגיֵע ןקיזיר ןשימסָאק םעד טָא ןופ טימ
 "טמיל ןכעלטענ ןכעלדנעמוא םעד ןופ קנופ רעניילק ַא, זיא המשנ ןייז
 ךיא טימ ,חמשנ יד ,יז ,(תילבת לעב יתלבה יקלאה רהוזחמ ןטק ץוצינ)
 סָאװ ,גניר-סגנודניּברַאפ רעד זיא ,ןענעקרעד וצ טָאג בָאנ רערַאברעדנּוװ
 ןלעירעטַאמ ןטיס תומילש רעקיטסייה ןופ ןוילעה םלוע םעד טקיניײארַאפ
 .ןוּתחּתה םלוע

 םעד ףיוא ןלעטשוצּפָא רעגנע ךיז קיטיינ רַאפ לאנברּבַא טלַאה ָאד
 רעשינומיימ-וטסירַא רעד ןיא טרָא ןקיטכיוו ַאזַא טמענרַאפ סָאװ ,טסנוּפ
 סָאד זַא ,ןטּפױהַאּב -- לאנּברּבַא ןָא טזייוו --- רעקנעד עסיוועג .קיטע
 ערעדנַא ןשרָאֿפרעד טָאג ןיא טיײטשַאּב קילנױטשנעמ עטןככעה
 .טָאג וצ ע ביל רעד ןיא טײטשַאּב קילג עטסכעה סָאד זַא ,ןעניפעג רעדיוו
 -געוו רעד זיא ?כש רעד זַא ,סיוא לאנברּבַא טריפ ,טינ קפס ןייק ןיא סע
 םעד סע טריפ ,דנַאטשרַאפ רעד ,רע ;ןליפענ עכעלשטנעמ יד רַאפ רעזייוו
 נישמ ןוא ןפיירנַאּב --- ליצ ןטמיטשַאב םוצ תוחוּכ עקיטסייג סנשטנעמ
 .ןייז טלָאמעג טינרָאג עּביִל עתמא ןייק ןָאק םעד-ןָא .טייקסיורנ סטָאנ ןייז
 םע רעקרַאטש סָאװ .''הּפיּבּב ךלמ,, רעקיצנייא רעד טינ רעּבָא זיא לכש רעד
 -םעה רעד וצ שטנעמ רעד ךיז טרעטנענרעד רעמ ןילַא ,עּביל יד טסקַאװ
 -ןיה טבי פב דנַאטשרַאֿפ רערעטכינ רעד ןעוו ,הנרדמ רעקיטסיינ רעטס
 טקיטלעוואב ןיוש טרעוו רעזייוונעוו רעקידרעירפ רעד ןוא ,קילעטשרעט
 "רעד שטנעמ רעד .טמַארק רערעקרַאטש ,רערעדנַא ןַא ךרוד טריפעג ןוא
 סָאװ ,דיירפ רעכעלקילג רעכעלּביײרשאבמוא אזַא ןופ הנרדמ יד טכיירג
 ףרוד :עּביל יד טינ ןליפַא ןוא ןּבעג וצ דנַאטשמיא יז זיא לכש רעד טיג
 ;נוגנערטשנֶא רעטסכעה רעד ךרוד ,תוימשנח תוטשּפתה ןופ סָאטַאּפ םעד
 יד ,גנוקטלפטנַא עטראװרעדמוא יד נולצולּפ טײטשטנַא ,ןליוו םנופ
 ,תוקבד ריא טליפרעד המשנ סנשטנעמ םעד ןוא ,גנּועז ערָאלקילָאטשירק
 5 טָאנ טימ ןייז סנייא ריא ,טײהטַאנ רעד שימי ךיז ןטפעזַאּב ריא

 ,93--92 ,ןטרָאד 1

 ,'א 'מע ,10 ,ןטרָאד 2
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 וצ עּביל יד ליפ יאדװַא טפלעה ,לאנּברּבַא רעטייוו טגָאז ,?כש רעד
 טינ רעמ רעּבִא יז טּביילּב ,ךאו ןיוש זיא עּביל יד רָאנ ּוװ ;ןקעוורעד טָאנ

 רעביא ןיוש טריגער אפוג יז ,הּברדַא ;הטילש סלכש ןרעטכינ םעד רעטנוא

 -ידנרעדילגעצ טלַאק ןוא רעקידנכעדַאּב ץלַא רעשיטקַארּפ רעד טינ ,םיא
 טימ שפנ-רסומ ךיז זיא רענעי תעּב ,ןשטנעמ ןטימ ןָא סע טריפ ?לכש רעק
 "עּביוהרעד ןייז ןעק סָאװ .טָאג ןטּבילענ-סייה ןייז ראמ תובהלתה סיורג

 ןופ רענעש ןייז ןָאק סָאװ ןוא ץעּביל רעקידנענערּב רעקיזָאד רעד ןופ רענ

 לכ-םדוק טכַארט סָאװ ,לכש רטרעטכינ שיטקַארּפ רעד !ןּברק ןקיזָאד םעד

 עקיטלַאװעג יד ןייז וצ גישמ לּבַאּפַאק טינ רָאנ זיא ,ןצונ ןוא תילכּת ןגעוו
 ,רעצ ןוא ןרייל יד טָא ןופ ליפעגידיירפ עקידנקילנַאּב סָאד ןוא תוקיתמ

 /  .געּביל רעסיורג רעקידנענערּב סיוא ןעמונעננָא ןרעוו סָאװ
 -ָאליפ סלאנּברּבַא ןופ טקנוּפ-ןרעק ןטטקיטכיװ םעד רימ ןרירַאּב ָאד

 ןוז רעיירט רעקיזָאד רעד טרעלקרעד -- עּביל יד .םענַאּב-טלעװ ןשיּפָאז

 איה הבהאה) טלעוו רעד ןופ דוסי רעד זיא --- הפוקּת-סנַאסענער רעד ןופ

 ךָאנ עּביל יד זיא ךָאד ןוא ,ןטונ םעלַא ןופ רעטומ יד ,(םלועה לכב תירקע
 -תעה סָאד ןוא ,סרעכעה ךָאנ ןַארַאפ זיא סע .עטסקיטכיוו עמאס סָאד טינ

 ךיז טקעלּפטנַא סָאװ ,טייקנייש עוװויטקַא ,טייק ניי ש ןיא סָאד --- עטס

 טינ רעֶּבא ןָאק טייקנייש עתמא .ןפַאשַאּב ןוא ןרעוו ןופ סעצָארּפ םניא

 -רעּפרעק-ןייר סָאד .תוינחור ןוא טסיינ טלעפ סע ּוװ ,טרָאד ןייז טלָאמעג

 ןיא סע ,ןטוג ןופ הגרדמ יד ןכיירנרעד ןָאק ,ךעלצונ זיולּב ןייז ןָאק עכעל
 טייקנייש ןוֿפ ןח רעתמא רעד .טייקנייש ןופ הניחּב יד טינ ךָאנ רעֶּבָא

 5 טסייג ןופ הכולמ רעד ןיא זיולּב טרירעמיש

 "נייׂש ןופ תוחמ םעד ,תראמת ןופ דוסי םעד טרעלקרעד רע תעּב

 טצונַאּב ,"ןגָאלַאיד , יד ןיא טקנוּפ-לַארטנעצ םעד טמענרַאפ סָאװ ,טייק

 הלּבקילעּב ךיוא ןוא רעקינַאטַאלּפָאענ יד ייּב םעד טימ ?אנּברּבַא ךיז

 .תוהמ ןכעלטעג םעד ןופ טייקינייאיירד רעד ןנעוו קנַאדענ ןטּבילַאּב יױזַא

 ןוא "רהוז, רעד ,"הריצי רפס, רעד ױזַא יװ ,? ןזיוועגנָא ןיוש ןּבָאה רימ

 איח וזיאו ,לאה תבהאמ התואנ רתֹוי איה הבהא הזיאוש ?'ב 'מע ,11 ,ןטרָאד 1

 ,םדאה תא םיײקמו ניהנמה לכשה ןמ תרדוסמ הניא ירהש ?הנממ תחלושמו הוע רתוי

 המכו ,תומל םישקבמו לאה תנהא רונעב םמצע תא םיבישחמ םניאש םה םינרי יכ

 אלא הזב םיכסי אֹל לכשהש ..םמצע תא םיכהוא םניא לאה תבחא םצוע רובעבש םה

 הקוחו תוע ךכ לכ ההויה םע הבהאהש ..םיתואנה םייחה םייקל םה ויתורשיה לנ

 י"הנממ תאצל דומחי אלו ןוצרה ליחוי אל שונא באכב

 ישחוט םהו תוינחור םהל שיש םינושה םירבדב כ"אוע :'א 'םע ,53 ,ןטרָאד 2

 ישחומנו דואמ םירמחה םיבוטח םירבדב םנמא ןיפוו ןח םהחב אצמנ טינחורה םישוחה

 ,"םיפי םינוט םניא םהש םנ ןכלו יפוי לש ןח םהב אצמנ אל םירמחה םישוהה

 ,9 'מונ עגַאלייּב ,דנַאּב רעטירד 8
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 סטָאג ןיא זַא ,רעטנוא ןכיירטש רעקנעד עשידיי עכעלרעטלַאלטימ עליפ

 םערָאװ ,ןייז ןוא ןייזטסּוװַאּב טיײקצנַאג ןייא ןיא ןעמַאזוצ ךיז ןסינ ןסיוו

 רעדנסיוו רעד ,ןסיוו סָאד טייצ רעּבכלעז רעד ןוא ןייא ןיא זיא לוכיבּכ רע

 -עג רעקיזָאד רעד טָא .טשרָאפרעד ןוא טסּוװרעד טרעוו סָאװ סָאד ןוא

 טינ ּפָארט םעד טלעטש רע .שובל םעיינ ַא ןלאנּברּבַא ייּב טמוקַאּב קנַאד

 רָאנ טינ ןיא ,לאנּברּבַא טגָאז ,טָאג .עּביק רעד ףיוא טרעיינ ,ןסיוו ןפיוא
 ןייז טימ טּביִל רע .טּבילעג טרעוו סָאװ ,רעד ךיוא רָאנ ,טּביל סָאװ רעד

 יוד זיא טָאג ןיא , .טייקנייש עכעלטעג ענעגייא ןייז עּביל רעקיּבייא
 "טייקנייש יד זיא עּביל ןופ רעטומ יד ...עּביל רעד ןופ רעירפ טייקנייש

 "רע רעד , .(הבהאה םרוק אוח יפויה לאב .יב ..,הפיה אֹוה הבהאה בא)

 "טייקנייש עכעלטעג יד זיא -- ץלא ןופ ּבייהנֶא רעד ,לטניּפ רעטש

 ןופ רעכעה זיא טייקנויש ! (יקלאה יפויה -- הלחתהה התיחש הדוקנה)

 ֿפעּב רעד רעּביא לָאמ ערערעמ טרזח ,ץלַא ןופ לָאװקרוא רעד זיא יז ,ץלַא

 -טָאג עדנביל יד ,טייקנייש עכעלטעג עטּבילעג יד טָא ןוא ."םיחוּכיװ,ה

 ןיא ,לכש רעזנוא טימ ריס .?סנייא ןענייז --- אפוג עביל יד ןוא טייה

 ןיא סָאװ ,לכש רעזנוא לייוו ,ןייז גישמ טינ סָאד ןענַאק ,ףיסומ לאנּברּבַא

 םעד ןלייטרעדנאנופ זומ ,טרָא ןוא טייצ ןופ ןפירגַאּב יד םימ טצענערנַאּב

 ץנַאלג םעד סיוא .טכאדענ טרעוו סָאװ ,סָאד ןוא ןדנעקנעד םעד ,קנַאדעג

 פבש רעד טלַארטשעגסױא טרעוו טייקנייש רעכעלטעג רעטּבילעג רעד ןופ
 רעד ,ןטלאטשעג עֶלַא ןופ רעטָאפ רעד ,לכש רעלַאסרעװינוא רעד ,?לוּכה

 ןכעלטעג םעד ,םיא סיוא .ןעגנוניישרעד ןוא ןעמרָאפ עלַא ןופ רוקמ
 רעד ןופ רעטומ יד ,עירעטַאטרוא יד טלַארטשענסיוא טרעוו ,לכש ןדנפַאש

 טרעוו תודוסייטנורג עדייב יד ןופ דנוברַאפ-עביל םעד סיוא ןוא ;טלעוו

 * טריטסיססע סָאװ ,ץלַא ןרָאבענ

 טלעוו ןייז ןלאנּברּבַא ייב ךיוא טגָארט רעטיטסימ בור םעד ייּב יו

 טעז אמונ ןלעוטקעט םעד ןיא .גנוּברַאמ עשיטָארע עסיוועג ַא םענַאּב
 עשיטסימ ןופ ננוסעלפטנַא ןַא ,סקילייה ןוא סכעלטעג סעֿפע לאנּברּבַא

 ןוא ןַאמ ןשיווצ גוויז רעד ,ןּבעל עכעלטכעלשעג סָאד .ןעגנובעלרעביא

 -- עירעטסימ רעשלמיה רעד זופ גנולגיּפשּפָא עשידרע יד זיא סָאד ,ּבייוו

 סָאטַאלּפ ןופ העפשה יד קפסיילב ָאד ךיז םקרעמַאּכ םע .א ?םע ,60 ,ןטרָאד 1

 ."פץוװקס910מ,, גָאלַאיד ןטמירַאּב

 ,60 ,ןטרָאד 2

 תומגודה לכ םע ללוכה לכשה ךשמנ בהאנח יקלאה יפויה רהוזחמ  !ןטרָאד

 םכחהו ריחבה יקלאה לכשה ןמו ,ילויהה לא בוהאו לעבו הרוצו תואיצמח לא בא אוחש
 ,תיקלאה סבהאה ןמו ןושארה לכשה תשאו תנהוא םלועה .םִא ילויהה ףשמנ הואה

 ,"םיענה תואיצמה ךשמנ םהינשמ הדלונש תרחומח



 גרעבניצ = ר"ד 34

 טימ טייקנייש רעטסכעה רעד ןשיווצ גנוטפעהַאפ עכעלטעג עקילייה יד

 .1 המכח רעטסכעה רעד

 נישמ ןָאק רע זיולּב ,טייקנייש ןופ רוקסמ רעד ,לוכיבּכ טָאג רָאנ

 רעזנוא זיא ןפלָאהַאּבמוא וצ ,ךַאװש וצ .טייקנייש ןייז ןופ הגרדמ יד ןייז

 -כיא ןייז לָאז יז ,ןלָאּבמיס ןוא רעדליּב עלעירעטַאמ עריא טימ ךַארּפש

 .טייקנייש רעכעלטעג רעקיזָאד רעד ןנעוו ףירְנַאּב ןרָאלק ַא ןבעג וצ דנַאטש

 "נעש סָאד ןוא ,םיזמר ןוא םילשמ ןיא זיולּב ןדייר ריא ןגעוו ןענָאק רימ

 םעד ,רעטנוא לאנברּבַא טכיירטש ,טיבעג םעד ףיוא עטספיט ןוא עטס

 ,טייקנייש רעכעלטעג ןוא עּביל רעכעלטעג רעד ןגעוו לשמ ןטסרַאּברעדנּוװ

 עלַא רעּביא גנַאזעג ןייז ןיא ךלמה המלש טקעלּפטנַא טלעוו רעד רַאפ טָאה
 ,דוס רעכעלטעג רעמספיט רעד ּווװ ,םירישְה-ריש םעד ןוא -- ןעגנַאזעג

 "נרייפ עכעלשטנעמ ןופ ןלָאבמוס ןיא ןבעגעגרעביא* ןרעוו ,ןיזרד יזר יד

 5 ןרענַאּב ןוא ןטפַאש

 -לעו טימ טָאמ עטסבעה יד ךָאד זיא טייקנייש עכעלטעג יד ?ייוו
 יא ,2 טייקנייש ןופ הגרדמ עדעי ןטסָאמענ ןוא טצַאשעג טרעוו סע רענ

 ןוא .תוימשג ןופ ץמש ןטסדנימ םעד ןָא טייקנייש ןופ תומילש עתמא יד

 "רע יד רעיא ןוא סרעּפרעק עלעירעטַאמ רעביא טּבעוװש סָאװ ,טייקנייש יד

 רעסַאלּב ַא זיולּב זיא סָאד -- טלעװ רעזנוא ןופ ןשינעפעשַאב עשיד

 ןוא .טייקנייש רעקיטסייג רעתמא רעד ןופ גנולגיֿפשּפא עבאווש א ,ןטָאש

 ףעכייר קיטסייג ,רעדנליפ ףיט ַא טימ ןעקנַאשַאּב ,זיא סָאװ ,רעד- זיולּב

 רעד ןֹופ טייסנייש עשילרעטסיוא יד ןפיירנַאּב טשרע סע ןָאק --- המשנ

 םעד ןצַאשּפָא קירעהעג דנַאטשמיא טינ זיא רעדנילב א יו .חמשניטלעוו

 ןָאק -- רעטנוא לאנּבױּבַא טכיירטש --- ,ױזַא ,טכַארּפ-ןּברַאפ ןופ טרעוו

 ןייז גישמ טינ חמשנ רעטרעטיילעג טינ ,רעטּבערגרַאפ ַא טימ שטנעמ ַא

 ןלַארטשנענוז יו טניײשַאּב סָאװ ,טייקנייש רעקיטסיינ תמא ןופ טכַארּפ יד

 יסיינַאּב ןוא רענעּביוהרעד סָאװ ןוא 2 טלעוו רעד ןופ ללח ןצנַאג םעד

 יקלאה שורקה גויז לא תומד אוה השאהו שיאה גויזא :'א 'םע ,87 ,ןטרָאד 1

 .א 'םע ,61 ,ןטרָאד ךיוא עז ,"חנוילעה המּכחהו יפויהו ןוילעה הפיחיב

 דנוּברַאפ ןקילײה םעד ןגעװ  עירָאגעלַא ןַא "םיריׂשה רישא ןיא טעז לאנברּבַא 2
 סע ,(95 ,87--86 ,ןמרָאד) חטכח רעכעלמענ רעד ןיא טייקנייש רעכעלטעג רעד ןשיװצ

 שיטסירעטקַארַאכ רףעייז ןיא סָאװ ,םנעמָאמ ןקידנגלָאפ ןכירטשוצרעטנוא יאדּכ בֵנַא זיא

 עלימ ןריזירָאגעלַא וצ םסיילפעג ךיז ןבָאה ןטסינומיימ יד יו טקנופ :המוקת רענעי רַאּפ

 איורישיכירג רעצנַאג רעד ןיא ךױא ןעזעג לאנּברּבַא סָאה יױוזַא ,לביב רעד ןיא רעטרע

 ,(װ"זַאא 74 ,68 ,1 ,ןטרָאד) םעירָאנעלַא ןוא םילשמ ויולב עיגָאלָאטימ רעשימ

 ,"ימוי לכל הדמה אוה ארובה , יפוי, 8

 ,77 ,ןטרָאד 4



 28 ןריי יי רוטָארעמיל רעד ןופ עטנישעג יד

 ןעגנורדעגכיוד המשנ ןייז טרעוו רעמ ץלא -- שטנעמ רעד זיא'ס רעטרעט
 רעד ןיא המשנ עטרעטיילעג סנשטנעמ םעד טייקנייש רעכעלטעג ןופ
 ,טייקנייש ןופ ןעקנופ עלַא ףיונוצ ךיז ןיא טלמַאז סָאװ ,טקנוֿפנערּב
 ףיא טימ טלעוו רעד ןֹופ ןטייוו עטיירּב יד רעּביא טייזעצ ןענייז עכלעוו
 ןייז טימ שטנעמ רעד .ןעגנוניישרע ןוא ןשינעפעשַאּב ןופ תורישע רעצנַאג
 וד טקינײארַאפ סָאװ ,גניר רעד זיא טייקנייש ךָאנ טפַאשקנעּב ןוא עּביל
 ןיא ,עלָאר-טננודניּברַאפ רעד ןיא טָא ןוא .+ רעפעשַאּב ריא טימ טלעוו
 םָאָר ןגרָאּברַאפ זיא --- גניר רעקיטיינ רעד זיא רע זַא ,ןייזטסּוװַאּב םעד
 ,ןשטנעמ םנומ לימענ-נונעת ןוא קילג עטסערג

 ןוא הענעקָארשרעד רעד טָאה רעטלַאלטימ ןכעלטסירק םניא תעּב
 רעיורט ןופ לָאט א ףיוא יוװ טלעוו רעד ףיוא טקוקעג שטנעמ רעטרעמואראפ
 -ןעעדיא יד ףיוא ןסקַאװעגפיוא ,לאנּברּבַא יו רימ ןעעז --- רעצ ןוא
 יר ןוֿפ ןוא רעקנעד עשידייישיּבַארַא ךעלרעטלַאלטימ יד ןופ ןעגנומערטש
 ןיא ןײזטסוװַאּבטסּבלעז ןוא תולדג טימ טחער ,רוד ןייז ןופ ןטסינַאמוח
 טייטַאּב ןסיורג רעייהעגמוא םעד ןגעוו ךַארּפש רעשירעדליב רעכייד ַא
 רעלאסרעווינוא רעד ןנעװ ןוא ,טייקכעלנעזרעפ רעכעלשטנעמ רעד ןופ
 טסעפ זיא לאנברּבַא .סָאמטסָאק ןכעלדנעמוא םעד ןיא טליּפש יז טָאװ ,עלָאר

 ןופ ןלארטש יד ןעור המשנ רעכעלשטנעמ רעדעי ףיוא זַא ,טגייצרעביא
 ףע יּבַא ,שטנעמ רעדעי ןוא ,טייקנייש רעכעלדנעמוא רעכעלטעג רעד
 יד תוחמ ןטצענערנַאּב ןייז ןיא טגָארט ,טָאג וצ עּביל טימ רָאנ טבערטש
 פּפַאטש רעטסכעה רעד --- טָאג םערָאװ ,טכַארּפ רעצנַאג ריא טימ טייהטָאג
 רעזנוא רָאנ טינ זיא -- ?טייקילעזטייל ןוא עּביל ,טייקיטכערעג ,רשוי ןופ
 5 רעריטגעוו ןוא רעבעגטָאר רעיירט רעזנוא ךיוא טרעיינ ,רעפעשַאּב
 יתאצְבו ,ךיתארק יבל לכב ,ךתברק יתשרד  :ןרעפ"רעטסיימ םיולה
 ,ןרעטייוו ןייז ןלאנּברּבא ייּב טנימעו -- "ךיתאצמ יתארקל --- ךתארקק

 םעד טרעװ סיורג ךעלדנעמוא ,סיֹורְג .שוריּפ ןשיטסימ-שיפָאזָאליפ
 טָאג ריא עביל ןופ ןעלנילפ יד ףיֹוא טבערטש יז תעּב המשנ סנשטנעמ

 רערַאּברעדנוװ ץלא .,עביל יד זיא'ס רענעּביוהרעד סָאוװ םערָאװ .ןגעקטנַא
 ;ןגעקטנא ריא טניוש סָאװ ,טייקנייש עבעלטעג יד זיא רעלופטכַארּפ ןוא
 "ןףיל-קידנעלּפַאצ יד ,היונוצ דיז יז טסיג גנוקיצטנַא רעטקילנַאּב ןיא ןוא

 יא 'םע ,63 ,ןטרָאד 2

 והזיאו !תיקלאחמ רתוי הלודנ חנינחו תונמחר וחזיא; :'ג "מע ,6 ,ןטרָאד 2
 םיק התויה תמאהו לודג רתוי בושה אוח המו ?ךרכתי ותנחנהמ םלש רתוי קדצ
 "?ךרבתי וב םיריכמ ונאש םתואמ הרשי רתויח חנובתהו הקומע רתויח המכזחז

 ,ןטרָאד 8



 נריעבניצ .י ריד 38

 ימ ףיונוצ ךיז טצלעמש ,ןעמַאוצ טָאנ טימ ,המשנ עכעלשטנעמ עסיד
 4 טייקנייש ןייז

 טכַאמענ ןּבָאה רעקנעד ןשידיי םנופ "ןנָאלַאיד , עשינעילטטיא יד

 טָאה (1800--1535) רָאי ןצפופ ןופ ךשמ ןיא .םשור ןקיטלַאװנ ַא
 | ,ןּבַאגסױא ףניפ ןטלַאהעגסיױא קרעוו סלאנּברּבַא

 רעקידנטיידַאּב ַא ןָא טזייוו --- "ןגָאלַאיד , סנָאעל ןדיי םעד ןעוו

 -ענ ןעוועג ןטלָאװ -- 2 טייצ רענעי ןופ רעלעטשטפירש רעשינעילַאטיא

 -רַאפ ייז טָאה רע ןייש יו ,ליטס ןשינעילַאטיא םענייש ַאזַא ןיא ןּבירש

 -עג טינ ךיז רימ ןטלָאװ ןַאד 2 (!ח 1/תַעטּב 502) ךַארּפש ןייז ןיא טסַאפ

 ."ןכירג יד ןיא טינ ןוא רעמיור יד ןיא טינ ןייז וצ אנקתמ סָאװ טַאה

 ,סרַאּפ-יד ןוא רטסעװליס סינעד ,רעלעטשטפירש עשיזיוצנַארֿפ ייווצ

 . טעמריוועג ייז ןוא שיזיוצנַארפ ףיוא טצעזרעביא "ןנָאלַאיד , יד ןּבָאה

 ךָאנרעד דלַאּב ;(18981) ישטידעמ ענירעטאק הּכלמ רעשיזיוצנַארפ רעד

 רעשידיי רעד ןוא ,ןײטַאל ףיוא ןרָאוװענ טצעזרעּביא קרעוו סלאנּברּבַא זיא

 4 שינַאּפש ףיוא טצעזרעּביא סע טָאה איחי ןּבא הילדנ ףָאונַאירָאטסיה

 -רַאפ-טרַאה ןוא ןעמַאזיורג םעד ,ניניק ןשינַאּפש םעד טעמריוועג סע ןוא

 ןיא ?עּביל , ןגעוו ךוּב עשיטנַאמָאר סָאד .ןטייווצ םעד פיליפ ןטרעטיב
 ...דנייפנשטנעמ עטסקיטפיג יד ןופ םענייא הנּתמ סלַא ןרָאװעג טננַאלרעד

 "רעד ךיז ןּבָאה "ןנַאלאיד-עּביל , סלאנּברּבא םש ַא רַאפ סָאװ ןוא

 םנופ רעפעשַאב רעשינואג רעד תודע טגָאז ףיורעד ,עינַאּפש ןיא ןּברָאװ

 ?'ןָאלָארּפ,, םניא טהצע ױזַא --- וטסרירַאב , ,סעטנַאװרעפ ,*'טָאכיקדןָאד ,

 וצ ןאד ךיז דנעוו ,םעלּבָארּפ"עּביל יד --- דניירפ ןייז רעסַאפרַאֿפ םעד

 ."םָאמ רעלופ ץנַאג ַא ןיא ןענרעלַאּב ךיד טעוװו רע ,שערבעה ָאעל

 ,95 ,ןטרָאד 1

 ,154/ ןופ וירב ַא ןיא ָאידולק ָאעמָאלָאט רענעילַאטיא רעד 2

 .בעה יד ןײטשרַאפ רשפא ןעמ ףרַאד !מ ןומֲעטג 2 .קורדטיוא םעד רעטנוא 8

 : ,2 הרעה ,24 'ז עז  .ךַארּפש עטיעד

 ןוֿפ עּבַאנסױא עשינַאּפש עײנ ַא ןענישרע זיא (1905) םייצ רעיינ רעד ןיא 4

 ,"ןנָאלַאידא םלאנביּבַא



 לטיּפַאק רעטייווצ

 ןַאלודנַארימ וקיִּפ -- ,ןטסינַאמוה עשינעילַאטיא יד ןוא קיטסימ עשידיי יד

 ןיז ןוא רנַאמעלַא ןנחוי -- ."תדה תניחּבא ןייז ןוא ָאגידעמ.לעד והילא

 ךורב ,טדַאטשנַאמדיװ ןוא ןילכיר -- ,"ןועגיש ןכעלטענפ םעד ןגעװ ערעל

 יד ןוא ךַארּפש עשיערּבעה יד -- ,ָאנישנַאמ בקעי ןוא ָאטְנעװנעּב םיוא
 ןָאעל רסימ -- ,'םעונ יכרדא ןייז ןוא ביבח ןּבא השנ -- ,טלעװ עקיטנַא
 --.גנורעלקרעילּביּפ יד ןוא רעקיסַאלק עשינײטַאל יד { םיפוצ תפונ, ןייז ןוא

 .ךַארּפש סלַא ַאטיװעל והילא -- ."םהרבא הנקמ, ןייז ןוא סעמלַאּב יד םהרבא

 עשידי עמשרע יד -- ,םידימלת ןוא םניירפ עכעלטסירק ענײז ;רעשרָאּפ
 .עס ;ןצנעדנעמ עשירענָאיסימ -- ,רָאטקערָאק סלַא ַאטיװעל -- ,ןעיירעקורד
 / עשירענָאיסימ ןופ רעּבעגטױרַא סלַא םויִנַאֿפ סולױּפ ןוא רעטסנימ ןַאיטסַאּב
 ,"רוא הרותא ןײז ןוא איתי ןּבא ףסוי -- ,סעטַאל יד םענָאּב -- ,קרעװ

 ןסיווג א רַאפ סָאװ ,ןזיװעגנָא לטיּפַאק ןקירָאפ ןיא ןיוש ןּבָאה רימ
 טרָאד ןרעוו סָאװ ,ןעעדיא יד .טכַאמענ ןּבָאה "ןגָאלַאיד , סלאנּברּבַא םשור
 ןופ ןטסינַאמוה יד ןצרַאה םוצ ױזַא ןעוועג ןענייז ,ןטכיולאב שיפָאזָאליפ
 ןעוועג זיא קרעוו סלאנּברּבַא סָאװ ,שודיח ןייק טינ זיא סע זַא ,טייצ רענעי
 -ָאזָאליפ סלאנּברּבַא .הפוקת רענעי ןופ קרעוו עטסטּבילַאּב יד ןופ סנייא
 ןגעוו ,טנעמעלע ןוויסַאּפ ןוא ןויטקַא םעד ןגעוו ןעקנַאדעג עשיטסימ-שיפ
 "רעטומ , רעדנגנַאטּפמע ,"רעטָאפ , ןקידנפַאש םעד ןופ טייקינייאיירד רעד
 טימ טפאשתוברק סיורג ַאזַא ןיא ךיז ןעניפעג ,עּביל רעייז ןופ טכורפ רעד ןוא
 ןרָאװעג ןפַאשעג ליפא זיא סע זַא ,ןעגנּויושנָא עזעיגילער-ךעלטסירק
 נָא וימי ףוס טָאה ''ןגָאלַאיד , יד ןופ רעסַאפרַאפ רעד זַא ,עדנעגעל ַא
 טלָאמעד ךָאנ ןעמ טָאה קינייוװ רעייז .ןּביולג ןכעלטסירק םעד ןעמונעג
 עשינַאטַאלּפָאענ יד ןופ גנולקיװטנַא רעכעלטכישעג רעד ןגעו טסּוװעג
 עשיריי יד ןח זא ,טַאהעג טינ ףירגַאּב םוש ןייק ךָאנ טָאה ןעמ ןוא ,ןעעדיא
 רעכעלטסירק רעד ןופ שובל רעשיפָאזָאליפדזעיגילער רעד ןה ,קיטסימ
 ,ֿלַאװק ןייא ןופ טּפעשעג סָאמ רעסיוועג ןיא ייז ןּבָאה עדייּב --- הנומא
 ןייא ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןענופעג ךיז ןעמַאזוצ עדייּב ןּבָאה ייז לייוו
 -אענ יד ןעוועג ןענייז רוקמ ריא סָאװ ,טלעוו-ןעעדיא רעּבלעז רעד ןוא
 -ןיירפַאפ ןוא טנַאקַאּב ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטסינַאמוה יד .רעקינַאטַאלּפ
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 עסיוועג זַא ,ןעזעננייא דלַאּב ןּבָאה ,עטנרעלעג עשידיי עליפ טימ טעד

 יד ןּבָאה ,ןצרַאה םוצ ױזַא ייז ןענייז סָאװ ,ןעעדיא עשינָאטַאלּפָאענ
 ןיא טיוּבעגפיוא ,"רהוז, םנופ רעפעשַאּב יד טרפּב ,רעקיטסימ עשידיי

 -ניא ךיז ןָא רַאפרעד ןּביײה ןטסינַאמוה יד ,ןינּב ןשיטאמעטסיס ןצנַאג ַא

 -ַאּב ֹוצ קשח קרַאטש ןעמוקַאּב ןוא ,קיטסימ רעשידיי רעד טימ ןריסערעט
 ןעוועג ?לכּב ןענייז עטנרעלעג עשידיי יד .םירפסיהלּבק יד טימ ךיז ןענעק
 ויַּב סָאװ ,טינ שודיח ןייק רַאפרעד זיא ,עילַאטיא ןיא ןעמונעננָא רעייז

 ,גנוניימ יד טיירּפשראפ רעייז ןעוועג זיא רעקינַאטַאלּפָאענןטסינַאמוה יד

 עצנַאנ ןטלַאהַאב ןענייז ןטּפירקסונַאמ עטלַא עשידיי יד ןיא לעיצעּפס זא

 ןיא יו עקַאט רימ ןעעז ןופרעד אצוי-לעוּפ סלַא .ןסיוו ןפיט ןופ תורצוא

 עשיטסינאמוה עכעלטסירק יד ןיא טרעװ טרעדנוהרָאי ןט19 םנופ ףופ

 עליפ .הלבק וצ טרפּכ ,לארשי תמכח וצ סערעטניא רעד סיורג ץנַאנ ןזיירק

 -ַאּב ייז ןלָאז ייז ,עטנרעלעג עשידיי עטנַאקַאּב ערעייז ןטעּב ןטסינַאמוה

 סָאװ ,ןעעדיא-טנורג יד טיס ןעננוצעזרעּביא ךרוד רעדָא הּפ-לעּב ןענָאק
 .םירפפ עשיריי יד ןיא טלדנַאהַאּב ןרעוו

 סָאװ ,העּפשה רעד ףיוא ןלעטשּפָא לּכיםדוק ךיז רימ ןזומ ָאד

 ,טלודנַארימ יד וקיּפ ןטמירַאּב ןפיוא םטאהעג ןּבָאה עטנרעלענ עשידיי

 רעד טרעצענפיוא קידתונמחרּבמוא ױזַא טָאה'ס תוחוּכ עכעלטננוי סעמעוו

 טָאה רֶאי 21 וצ ןיוש ןוא ,ןסיוו ןוא תמא ךָאנ טשרוד רערַאּבליטשמוא
 זיא ןַאמ רעכעלרעדנווו רעקיזָאד רעד .ןענופעג רבק ןקיטייצירפ ןייז רע

 ןעוועג רעּבָא זיא רע ,רעקנעד רעלעגיגירַא רעקידנטיידַאּב ןייק ןעוועג טינ

 ןייוו סָאװ ,ןרוטַאנ עקידרעווקרעמ יד ןופ ,הלוגס ידיחי יד ןופ רענייא

 ןכוז רעצרעה עקידנעקנעּב ,עקידלּפַאצ טימ :;גנוקידירּפַאּב ןוא ור ןופ טינ

 "רעד ןוא ןקעלּפטנַא וצ גנַארד ןשימרוטש רעייז ןיא ךעלדימרעדמוא ייז |

 ןּבעל עכעלשטנעמ סָאד ןייֵַא ןליה סָאװ ,תודוס ענעגרָאּברַאפ יד ןשרָאפ

 | ...ןייז עשימסָאק סָאד ןוא

 סָאװ ,יד טימ ןייז םיּככמ טינ ןפוא םושּכ ןָאק ַאלודנַארימ עד וקיּפ

 ןוא ,טלעוו רעשימיור-שיכירג רעקיטנַא רעד טימ זיױלּב ךיז ןריסערעטניא

 טסעפ ןעוועג זיא רע .ןסיוו טינ ןרָאטקַאפ עלערוטלוק ערעדנַא ןופ ןליוו

 -יישרַאפ סיוא ןרוטלוק ערעדנַא ןופ טרעוו ןסיורג םעד ןיא טנייצרעּביא

 זַא ,ןכיירטשרעטנוא קידנעטש טנעלפ ןוא ,רעקלעפ ןוא תופוקּת ענעד

 -ענ ןעמ ןָאק ןדי-בתּכ עסעגרַאפיּבלַאה עכעלרעטלַאלטימ יד ןיא וליפַא

 רעד ןופ ןענייז סָאװ ,ןעמעלּבָארּפ עקיטכיוו רעייז ףיוא רעפטנע ןַא ןעניפ

 -רַאפ עקיזָאד יד סיוא טָא .ןרָאװעג טלעטשענ טינ ֹוליִפַא טלעוו רעקיטנַא

 ןזָאל ,אלודנַארימ יד וקיּפ טרעכיזרַאפ ,רעטעלּב ענעסעגרַאפ ןוא עטלענ

 ,ןּבעל רימ ןלעוו קיּבייא :רעטרעװ עקידננלָאפ ךעלטייד ןוא רָאלק ןרעה ךיז



 30 ןדיי ייב רוטַארעמיל רעד ןופ עמְכיִשעג יד

 רעצרעה יד ןיא רָאנ ,ןגָאלָאליפ ענעקורט יד ןופ תוחומ יד ןיא רעּבָא םיג
 ןופ טייקיניילק רעדעי חוּכמ טינ ךיז ןלוּפליּפ סָאװ ,םימכח עתמא ןופ
 ןגעוו ןעמעלּבָארּפ עפיט יד טימ ּפָא ךיז ןּביִג טרעיינ ,תודגַא עשיגָאלָאטימ
 -ַאב ןוא ןעז ןָאק רעד ,ןגיוא ענעּפָא טָאה סע רעוו .ןשטנעמ םעד ןוא סָאג
 ןכעלטכַארַאפ ןטימ ייז טלּפמעטש ןעמ סָאװ ,רעקלעפ יד וליפַא זַא ,ןפיירנ
 ,ןפיל יד ףיוא רָאנ טינ ,טסייג ןיא ךייר ןעוועג ןענייז ,"ןרַאּברַאּב, ןעמָאנ
 1 ןצרַאה ןיא עקַאט רָאנ

 יד טריסערעטניא ןאלודנַארימ עד וקיּפ טָאה קראטש סרעדנוזַאּב
 רעווש אזא ףיוא ןבירשעג זיא סָאװ ,רוטַארעטיל עכעלרעטלאלטימ עשידיי

 "ניירא טסיילפעג ךיז רע טָאה עיגרענע סיורג טימ .ךַארּפש רעכעלגנענוצ
 ,תורצוא יד ןיא דניירפ עטנרעלעג עשידיי ענייז ןופ ףליה רעד טימ ןעגנירד
 "הלּבק ןוא 'הריקח עשידיי עכיײרלַאצ יד ןיא טלמַאזעגנָא ןענייז סָאװ

 ןיא טסַאפרַאפ לאנּברּבַא הדוהי טָאה ןגעווטנייז ןופ לעיצעּפס .םירפס

 (66 6061/ ןרעפס עשלמיה יד ןופ עינָאמרַאה רעד ןגעוו רוּביח ןייז ןײטַאל

 -נסיוו םעד טָאה עיפָאזָאליפ רעשיּבַארַא-שידיי רעד טימ ןוא ,* חגזחװסח12)
 רעשידיי רעטסּוװַאּב רעד טנַאקַאּב טסינַאמוח ןשינעילַאטיא ןקיטשרוד

 רענעי רַאֿפ שיטסירעטקאראכ רעייז * ָאנידעמלעד והילא רעטנרעלעג

 "ענג ןוא טצרַא רעשידיי רעקיזָאד רעד סָאװ ,עלָאר עבושח יד זיא הפוקּת

 ןופ ןזיירק עכעלטסירק יד ןיא טליּפשעג טָאה עידנַאק סיוא רעטנרעל

 סא טמשעג אנירעמלער טָאה ןרָאי עננוי יד ןיא רָאנ ךָאנ .עילַאטיא

 -ָניֵא םיא ןעמ טָאה רָאי 20 וצ ;!דומלתה םי ןיא יקֹּב רעסיורג ןוא יוליע

 ףלַאב .הבישיישאר ַא ןופ עלעטש יד ןעמענרַאפ וצ ַאודַאּפ ןייק ןדַאלענ

 טנַאקַאב ןויירק עטנרעלעג עכעלטסירק עקיטרָא יד ןיא ךיוא רע זיא רעּבָא

 םש ןייז .עיפָאזַאליפ ןופ טיבעג ןפיוא רענעק רעכעלטנירג סלַא ןרָאװעג

 רעודַאּפ רעד זַא ,סיורנ יױזַא ןעוועג זיא רעטנרעלענ רעשיפָאזָאליפ סלַא

 ,(ענַאלּפױא עטנעצ) 217 ,{ ,"סנַאסענער רעד רוטלוק יד, ,טרַאהקרוב 1

 ּפָא וליפַא םנקייל רעדיינשנייטש .5--224 'ב ,,רמחנ רצוא; ןיא רעגייג .ַא עז 2

 ,ןזײװרעד וליפַא ןליװ רעשרָאפ עקינײא ,(111 ,אא| ,לביב .רבעה) העידי עקיזָאד יד

 ןופ רעסַאּפרַאֿפ םעד וצ תוכיש םוש ןיײק םָאה "סוערּבעה ָאעל, רעטנַאקַאב סוקיּפ זַא

 ,"םפירשטַאנָאמע ןיא לקיטרַא סמױלפפ ץנייה :םעד ןנעק רעּבָא עז ,"ןגָאלַאיד, יד

8, 344--50. | 

 ןיא ,גידענעמ וצ טרעהעג טלָאמעד סָאה סָאװ ,ַאידנַאק לזניא םעד ףיוא ןרָאּבענ 3

 ,1497 ןיא ןּברָאמשעג ,(1430 ןיא--הרעשה סקוד טיול) 1460

 והילא טסנָאמרעד ,ןולוק ףסוי ,םיצ רענעי ןופ טסידומלה רעטסערג רעד 4

 ,הנומא לאל ובלו ידיו הנובתל חוכ ,המכחל ףרצמ, יםיחנש עקידננלָאפ םימ ןָאנידעמלעד

 ,(54 'םונ ,ה"וש) "ישפנ דידיו קיתו הפנ הרשע שלשב הפונמ ,המורצ ותרמא לכ
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 ןוא ררוּב רעד ןייז לָאז רע םיא וצ טדנעוועג ךיז טָאה טעטיסרעווינוא

 טלָאמעד טָאה סָאװ ,חוּכיװ ןשיפָאזָאליפ ןפרַאש םעד ןיא רעכַאמ-הרשּפ

 "וטס ןוא ןרָאסעּפָארּפ עקיטרָא יד םידדצ עכעלדנייפ ייווצ ףיוא טלייטעצ

 -ָאליפ ןופ ערדעטאק יד ןעמונרַאפ ַאנידעמלעד טָאה רָאי 28 וצ .1 ןטנעד

 ןגָארטרָאפ ןטלַאה רע טנעלפ ךיוא .טשטיסרעווינוא רעודַאּפ ןיא עיפאז

 ,טעטש עשינעילַאטיא ערעדנַא ןוא ַאישזדורעּפ ,קירענעוו ,עיצנערָאלפ ןיא

 עשיפָאזָאליפ יד טימ רערעהוצ עכעלטסירק ענייז ןענַאקַאּב וצ ידכּב

 ."ינומיימ ןוא ןדשרדןּבא ,ןוטסירַא ןופ תוטיש

 ,ַאלודנַארימ יד וקיּפ טנַאקַאּב םיא טימ ךיז טָאה טייצ רענעי וצ

 ןייז ןופ שטנּוװ ןפיוא .דניירפ עטנעָאנ ןרָאװעג ייז ןענייז דלַאּב ןוא

 ףיוא ׁשְיערּבעה ןופ טצעזענרעּביא ָאנידעמלעד טָאה רבח ןשינעילאטיא

 ריוא ןוא (םישוריּפ סדשר ןּבא בור סָאד) קרעוו עשיפָאזָאליפ עליפ ןייטַאל

 ךיז טסיילפ רע ּוװ ,קרעוװ עקידנעטשּבלעז ייווצ ןײיטַאק ףיוא טסַאפרַאפ

 יד .עיפָאזַאליפ ןופ הנומא יד ּפִא ןלייט סָאװ ,ןצענערנ יד ןלעטשוצטסעפ

 קרעוו שִיערּבעה טנַאקַאּב ןייז ןיא ָאגידעמלעד ךיוא טלדנַאהַאּב עמעט עּבלעז

 ןשידיי ןייז ןופ שטנּוװ םעד ףיוא טסַאפרַאפ טָאה רע סָאװ ,"תדה תניחּב ,

 ןכסעּבמַא טנָאז קרעװו עקיזָאד סָאד טָא .+ יזנכשא ןהֹּכ לואש רימלּת

 ,רעטַאזירַאלוּפָאּפ רעלופטנַאלַאט ַא עסַאט זיא רעסַאפרַאפ ןייז זַא ,תודע

 .רעסנער רעלעניגירַא ןייק טינ רעּבָא ,ןסיוו ןשיפָאזָאליפ ןטיירּב ןופ ןַאמ ַא

 ,עגַארפ עטלַא יד טלעטשעג יינ סָאד ףיוא טרעוו ''תדה תניחּב ,, ןיא

 -הטימ רעשידיי דעד ןיא ןרָאװעג טריטַאּבעד לָאמ ליפ יײזַא ןיוש זיא סָאװ

 ןעמענרַאפ ךיז דיי רעקיטכרָאּפסטָאג ַא געמ יצ :רוטַארעטי רעכעלרעטא

 ?תוסרוקיּפַא וצ ןעמוק םעד ךרוד ןָאק רע זַא ,ששח ןָא עיפָאזָאליפ טימ

 וצ רעקיטכיר ידכּב קיטיינ תועידי עשיפָאזַאליפ 923 ןענייז יצ טנייה

 םרעפטנע עגַארה רעטצעל רעד ףיוא ?הרוּת רעד ןיא ןטָאּבעג יד ןייטשיזַאפ

 טגָאז ,תד רעשידיי רעד .ןיינ םענערײשטנַא ץנַאג א טימ אנירעמלעד

 םדוק טשרע זומ סָאו ,םעטסיס שיפַאזָאליפ ןייק טינ זיא ,ָאנידרעמלעד

 ּפַאק רעט:2 ,"המכחל ףרצמ, עז 1

 ,לאנּברּבא קחצי וצ ,ןהּכ לואש ,דימלּת סָאגירטלעד ןופ װירּב ןטנַאקַאּב םעד עז 2

 ישנאמ ,תינויע הריקחכ םלש םכחו ןובנ שיא ל"צז ונידמלד והילא ר"

 חמש םסרופמה תתוימוה שארב דמלמ איצנירולפו

 ."תורו"ה ארוקס ושרופנוק ךיוא עז

 המכ, +'א 'מע 'י ףר
 האודפב םיוגה תונישיב היה ימוקמ

 ."ץראה יליצאמ וידימלת וינב בורו .,,םהימכח לֵצֵא

 יײשַאל סָאגידעמלער ןנעװ תוכירַאּב רעמ 18--197 ",ענערטייּב, ,םעלרעפ עז 3

 719 ,א1 ,לּביב .רּבעה ,רעדַײנשנייטש עז ןםע;רַא עשינ

 ,1629 ןיא טקורדעג ןטשרע םוצ 1491 רַאונַאי ןיא טקידנערַאפ 4
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 טלעפַאּב ןוא טנרעל רע טרעיינ ,ןזייװַאּב עשיגָאל ךרוד ןרעוו טעדנירנַאּב

 וצ ןריפ סָאװ ,ןטָאּבעג-.עבלעזַא לעוּפּב ןליפרעד ןוא תווצמ ןייז םייקמ
 סורדרַאפ סיורג טימ רַאפרעד טדער ָאגידעמלעד ,ןּבעל שילַארָאמ ןייר ַא

 ןסיוו סָאד זיולּב זיא רקיע רעד זַא ,ןהנעט סָאװ ,"םיפסלּפתמ , יד ןגעוו

 ,}ָאט סָאד טינ ןוא סנַאדע ג רעד ,םישעמ יד טינ ןוא ןפיירנַאּב ןוא

 ןענייז סָאד , .1 תווצמה םויק וצ ?לוטיּב טימ רַאפרעד ךיז ןטלַאהרַאפ ןוא
 ןוא -- אגידעמלעד סעּכ טימ סיוא טפור --- הרוּתה יבירחמו םירפוּכ
 טינ ןָאק רעכלעוו ,ןומח רעטושּפ רעד סָאװ ,םרוג סע ןענייז ייז עקַאט

 ,םימכח ידימלת עתמא ןוא עטנרעלעג עטשרמולּכ ןשיוװצ ןייז ןיחבמ

 ,2"ןסיוו זיא'ס ןכלעוו ןופ ךיז טרעטייוורעד

 םינרשּפ יד ןנעוו ךיוא ָאנידעמלעד טרער זנור םענעגייא םעד טימ

 סָאװ ,ןצענערג עפראש יד ןקרעמַאּב טינ ןליוו סָאװ ,סרעכַאמ-םולש ןוא

 ןשיוצ ןכַאמ םולש ידכּב ןוא ,עיפָאזָאליפ רעד ןופ תד םעד ּפִא ןעמַאצ

 ,ןליוו ייז .חרוּת רעד ןופ טשּפ םעד טפָא ץנַאג ייז ןעמירקרַאפ ,עדייּב ייז

 -ָאליפ ןוא םינרוּת ןשיוװצ רעלטימראפ ןרעוו ,?וטיּב טימ ָאנידעמלעד טגָאז

 ;ןפײזַאליפ ןייק םינ ןוא םינרוּת ןייק טינ רעּבָא ןענייז אפונ ייז ,ןפָאז

 יד ןיא תורשּפ ערעייז ךרוד טּבילַאּב חמכח יד ןכַאמ ייז זַא ,ןעניימ ייז

 * זיולפ יז ייז ןריטידערקסיד רעּבָא שיטקַאפ ,קלָאפ םנופ ןניוא

 "עג ןענייז תורבס עשיפאזאליפ ,ָאנידעמלעד רעמייוו טנָאז ,תמא

 יד םערָאװ ,תדה ידוסי יד ןייז וצ גישמ ןרעטכיילרעד ייז תעּב ןשטנוװ

 םעד רתוס טינ רעּבָא זיא יז ,לכש םנופ רע כ ע ה עקאט זיא השמ תרוּת
 ןּביולג ןלָאז רימ זנוא ןופ טינ 553 טױעדָאפ הרוּת עכעלטעג יד , .לכש
 רעד ןופ ןצעזעג יד טימ ךורּפשרעדיװ ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,םעד ןיא

 ,רעמעשַאּב םעד ןופ ךיוא ךָאד טסַאטש ?כש רעכעלשטנעמ רעד .קינָאל

 ןענעקרענָא רימ תעּב דניז א רַאפ ןרעוו טנכעררַאפ טינ ראפרעד ןָאק סע
 רימ ןוא .2 "לכש ןטימ הריּתס ןיא טינ ךיז טניפעג סָאװ ,סָאד זיולּב
 סאוו ,הרות רעזנוא יו ,"תרה תניהּב  לעּב רעד ףיסומ זיא ,עקַאט ןעעז
 יו סָאו ,טימרעד טינ ךיז טנגונַאּב ,תמאה ךרד ןפיוא ןשטנעמ םעד טריפ

 ;טיפתחל םימשיחהו .זנותמואב .םיאצמנה .םילרה םישנאה חלאו, 172 "תרה תניחב, 1
 2 ,הניכה קיפסתש ורמאיו ֹונב רניעלי םצקו ונתרוה תוצמ תושעל וצפתי אֹל רשֲא
 ,"'הרותה יבירחמו םירפוכה ללכּכ

 73 ,ןטרָאד

 םטנרות אל טניאו םיינרוה ותלבחו םיינרותה ןיב םיעצמאכ ובשו, ;16 ,,ןמרָאד 5
 וה תשה םרא רינג לצא המכחה ברקל חוב ומשה םשהש ילוא כ"פעאו םיפוסוליפ אלו
 452 ,ןטרָאד ךיוא עו ,"הירכועב.

 ,14 ,ןסרָאד 5
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 ,ןּבעל ןיא ןייז גהונ ךיז ױזַא יװ םיללּכ ןוא ןצעזעג עשיטע זיולּב זנוא םינ

 ,םעד םורַא ןעמענ סָאװ ,ןתמא עפיט יד טימ ךיוא זנוא טנעקַאּב יז טרעיינ
 -ַאד יד ןופ ןשינעפיט יד ןיא ןעגנירדניירַא .1 טלעוו רעד ןופ ללח ןצנַאג
 ,חלוגס יריחי זיולּב דנַאטשמיא ןענייז חריקח ןופ ךרד ןפיוא ןתמא עקיז
 יד ןצונוצסיוא קירעהעג יו סייוו ?כש רָעטלושעג שיפָאזָאליפ רעייז סָאװ
 .טכיירטש ,רעּבָא .תורבס ןוא תויַאר עשיגָאל ןופ טפַארק עקידנגייצרעּביא
 ידיחי עסידנעקנעד-שיפָאזַאליפ עקיזָאד .יד וליפש ,רעטנוא ָאנידעמלעד
 .סָאװ ,רַאפרעד רָאנ טינ ,הרוּת רעד ןופ םירקיע יד ןיא טסעפ ןּביױלג הלונס

 ל2"םדוק טרעיינ ,הריקח רעשיפָאזָאליפ ךרוד ןזיוורעד טרעוו תמא רעייז

 עקילייה יד ךרוד ןוא הרוסמ רעד ךרוד טסיטעטשַאּב ןענייז ייז לייוו

 זיא -- "תרה תניחּב , לעּב רעד ףיסומ זיא --- טרּפ םעד ןיא , .םיאיבנ

 ןטושּפ םעד ןוא ןקידנעקנעדישיּפָאזָאליפ םעד ןשיװצ טינ קוליח ןייק
 :םעד ןיא קוּפקיּפ םוש א ןָא ייז ןּביולג ךיילנ עדייּב .ןומח םעד ןופ ןימאמ

 ,2 "הרוּת רעד ןופ טרָאװ

 ןיא טינ ךיז ןעניפעג הרוּת רעד ןופ ןטָאּבעג יד ּוװ ,רעּבָא טרָאד

 .טלַאה ,ָאנידעמלעד רעטייוו טגָאז ,תורבס עשיפָאזָאליפ-ןייר טימ םּכסה

 הרוּת רעד ןופ טשּפ םעד ןשיוװצ הרשּפ א ןכַאמ וצ קיטיינ רַאפ טינ ךיא

 ןָאלרַאפ ךיא .סָאװ ,טימרעד ךימ ןנונַאּב ךיא רָאנ ,עיפָאזָאליפ רעד ןוא

 -י?ייה רעזנוא ןופ ןוא חרוסמ רעזנוא ןופ תמא םעד ףיוא ןצנַאגניא ךימ

 תמא סלַא ,ריס .* (תמא תלבקבו האובנב יתנעשנ לבא) האובנ רעק

 זיֹא ,הרוּת רעד ןופ רעדנּוװ יד ןיא ןּבױלג יװ ייס ךָאד ןפרַאד ,עקיּביױלנ

 .םיא יוװ רעדייא ,קוסּפ םנופ טשּפ םעד ןיא יירט ןטלאה ךיז רעכיילנ ךָאד

 4 םיפסלּפתמ ערעזנוא ןעוט סָאד יו ,זמר ךרדּב ןשטייטסיוא
 תונעט סָאנידעמלעד עקיזָאד יד זַא ,ןעזוצנייא טכייל ץנַאנ זיא סע

 ."טיבר וב ושד רבכ , --- שִיערּבעה ןיא טגָאז ןעמ יװ ,יינ טינ 553 ןענייז

 ןוא ,םינרשּפ יד ןוא םיפסלּפתמ יר ףיוא ןָא טלַאפ אגידעמלעד ּוװ טרָאד

 רעד ןופ תד םעד ּפִא טלייט סָאװ ,הציחמ יד רעטנוא טכיירטש רע ּוװ

 א ןיא טפָא ץנַאג ךָאנ וצרעד ןוא) רעּביא זיולּב רע טרזח---.עיפאזייליפ

 ;שקשרק יאדסח ,יּפסּכ ןּבא ןופ תונעמ יד (ןפוא ןקידנגייצרעּביא רעקינייו

 ,65 ,ןטרָאד 1 |

 רצמ לבא דבל ןועה דצמ אל הלאה םיׂשרשה תָמֲאְי םכחה שיאה מ"מ 2
 רבדה ונימאי םהינשש ל'ר ,תרה ןינעמ ינומההו םכחה ףהושי הובו ,םב הרותה תמכסה

 "הול ףרצי אל עדוי יהלבהו הרותה הרזגש המל ןויעה הףרצי םכחה םלוא ,הרותה דצמ

 .(56 ,ןטרָאד)

 .18 ,ןטרָאד 2

 ,49 ,ןטרָאד 4
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 "זדה תניחּב , לעב רעד סָאװ ,ןעקנַאדעג יד ;ערעדנַא ןוא בוט-םש ןּב ףסוי

 ןיוש ןענייז ,(86 ,ןטרָאד) חדנַא רעשידומלת רעד וצ עגונּב סױרדַא טגאז

 י "שפנה ילוטנּת, סענַארעװ סיוא ללה ןיא טלקיװטנַא ךעלטנירג

 ןוא עלעניגירַא סיױױרַא אגידעמלעד טגָאז ענַארפ ןייא עגונּב זיולּב

 רעד ןופ טייטאב םעד ןנעוװו זיא סָאד -- ןעקנַאדעג עקידנעטשבלעז ץנַאג

 תוריּתס עליפ ףיוא ןָא טזייוו רע .הלּבק ןופ הרות יד ,''רּתסנה תמכח,

 רע טכיירטש ,סָאד ןוא םילּבוקמ יד ייּב ןעננוניימ עטצעזעננגעקטנַא ןוא

 טינ ךיז טציטש ערעל עקיזָאד יד זַא ,זייוַוַאּב רעטסעּב רעד זיא ,רעטנוא

 ךיוא טָאה רע .2 רוד וצ רֹוד ןופ רעּביא טייג סָאװ ,הלּבק רעתמא ףיוא

 זַא ,קנאדעג ןשיסרוקיּפַא םעד ןגָאזסױרַא טמיטשַאּב ןוא רָאלק טומ םעד
 טזייוו היאר סלַא ןוא ,ןבירשעג "רהוז, םעד טָאה יאחוי ןּב ןועמש טינ !

 טּבעלעג ןּבָאה סָאװ ,םימכח עליפ טריטיצ ןרעוו ''רהוז,, םניא זַא ,ןָא רע

 .יאחוי ןכ ןועמש יאנּת םעד ןופ רעטעּפש דנטיידַאּב

 --אנירעמלעד ףיסומ ייּברעד זיא---קפס םוש ןייק רימ ייּב זיא סע,

 םעד חוּכמ ןלעװ סָאװ ,עניױזַא ןעניפעג ךיז ןלעוו קלָאפ רעזנוא ןשיווצ זַא

 ןוא רפוּכ א ראפ ןרעלקרע ךימ ןלעװ ןוא רעדליּפעג סיורג ַא ןכַאמ

 -רעּביא טסעפ רעּבָא ןיּב ךיא .טרָאװ סטָאג ןיא טנקייל סָאװ ,סרוקיּפַא
 + "תמא ןופ טייוו ץנַאנ ןענייז ןוא תועט ַא ןּבָאה ייז אקווד זַא ,םגייצ

 ,עליפ ןענופעג ךיז ןּבָאה "קלאפ רעזנוא ןשיווצ , רָאנ טינ רעּבָא

 ןגעק ףמַאק סאנידעמלעד טיס ןדירפוצ טינ קרַאטש ןעוועג ןענַײז סָאװ

 ןוא דימלּת סָאנידעמלעד ךיוא ןלעפענ טינ קראטש ןזיא סָאד .הלּבק

 רערערַאפ רעסייה א ןעוועג ךָאד זיא רענעי .ַאלודנַארימ ףארג --- דניירפ

 -ַאֹּב ןענייז טרָאד זַא ,טנייצרעּביא טסעפ קידנעייז ,סיטסימ רעשידיי ןופ
 זיא שטנּוװ רעקידנענערּב ןייז .תורוס עפיט ןופ תורצוא עצנַאג ןטלַאה

 עג ליפ טָאה .ָאגידעמלעד .264-258 '| ,ײװצ דנַאַּב ,עמכישעג רעזנוא עז 1
 שּבִג .א ןעכעלטסירק ייּב ךיוא םרעײנ ,רעלעפששפירש עשידיי ייּב רָאנ םינ ןעמונ

 תותואּב ןזיורעד (46-28 ,1883 ;562--555 ,1882 ,טפירשטַאנָאמ) לקיטרַא ייז ןיא סָאה

 גוצסיוא רעטושפ ַא זיא "תדה תניחּנ, םעד ןופ לײט רעקידנפײדַאּב ַא זַא ,םיתפומּנו

 םעד גנוצעזרעביא רעשִיערּבעה ןיא טגָארמ סָצװ ,(??1 זוג ,, קרעװ סדשר ןּבא ןופ

 ,"תוכבדהו המכחהו הרותה ןיבש המב רמאנה לדבה רפס, ןעמָאנ

 א 'מע ,45 ,ןטרָאד 8

 ןב ש"ר יונד המהש הלבקב םיסחייתמה הלא ורמאי רשא, :43-42 ,ןטרָאד 2

 ּולש ןושאר :םיבר םינפמ הארי הוו ,תמא וניא -- רהוה רפס ארקנה רפסב יאחוי

 ירפסמ ושע רשאכ דומלתב הדגא הזיא וא אתיירֿב וזיא ונממ ןיריכזמ ויה ש"ר ורבח

 -שא המהה םישנאה תומשש רדוע .ונעמו .אצְסי אֹל הזו םיידומלת םירוּבח ראשמו

 ,09--68 ,ןסרָאד ךיוא עז ."תובר םינש י"כשר רחא ויה אוהה רפסב ורכווה

 70 ,ןטרָאד +
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 "יא רעּכֶא ךיז טָאה רע ;תורצוא עקיזָאד יד ןיא ןעגנירדוצניירַא ןעוועג

 -כעוו ןוא רעריפגעוו רעד ןייז יײּברעד ןָאק ָאגידעמלעד טינ זַא ,טגייצרעּב

 "נַאפ םעד ןופ ןרעיוט ענעגרָאּברַאפ יד ןענעפע םיא רַאפ לָאז סָאװ ,רעט

 -עג םעד ןעניפעג וצ ןעגנולעג זיא םיא ןוא .לכיה ןרָאּבדעדנּוװ שיטסַאט

 לּבוקמ-לעּב ןסירתובהלתה םעד ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא רעריפגעוו ןטשטנגוו

 ינ ונַאמעלַא ןנחוי

 רע .טייקכעלנעזרעּפ עקיטרַאנגײיא ץנַאג ַא זיא ונַאמעלַא ןנחוי

 ענעּבירטרַאפ ךיירקנַארפ סיוא יד ןופ --- "תפרצ ילונ , יד ןופ טמטטש

 -עג ןוא דנַאלשטייד ןיא ,טנייש סע יו ,ךיז רע טָאה ןניזצעגפיוא + ןריי
 ןיא טכַארּברַאפ םייצ ערעננעל ַא טָאה רע .ןּבעל דנו-ענ א ךָאנרעד טריפ

 ןרָאפעגרעּביא רע זיא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןופ .ייקרעט רעשַיעּפָאריײא רעד

 ןבדנ ןטנַאקַאּב םייּב טּבעלעג טייצ קיטש 8 טָאה רע ּוװ ,עילַאטיא ןייק

 ןעוועג זיא לאנּברּבַא קחצי ןכלעוו טימ ,אזיּפ סיוא לאיחי טָאנעצעמ ןוא

 -ַאֹּב ונַאמעלַא ךיז טָאה טייצ רעד וצ .* רעקראפ-ווירּב ןכעלדניירפ ןיא

 ןליטלַאװנ ַא טכַאמענ טָאה רע ןכלעוו ףיוא ,ַאלודנַארימ עד וקיּפ טימ טנַאק

 -ַארַא-שיכירג ןופ רענעק רעטונ ַא ,ןסיוו ןקיטייזלַא ןופ ןַאמ א .קורדנייא

 -סימ רעקידתובהלתה ַא ייּברעד ןעוועג ונַאמעלַא זיא ,עיפָאזָאליפ רעשיּב

 סלַא ,ץערנ טָאה עקַאט רַאּפרעד .הלּבק ןופ רעננעהנָא רעסייה ןוא רעקיט

 -על ןענייז קרעוֶו סונַאמעלַא זַא ,טנקסּפעג ,הלּבק ןופ אנוש רענעסיברַאפ

 רעמ רעד ;(ןטפירש עלופסנָאיזופנָאק ,עזָאלטסיײג) קיטשינ ןוא ךעלרעכ

 טלַאה ,ונַאמעלַא ןגעוו טדער רע תענ ,רעּבָא רעדיינשנייטש רעוויטקעיּבָא

 קיטסימ רוצ גנולעטש עבילמיטנעגייא ענייז , זַא ,ןזייווּוצנָא קיטיינ ראפ

 -רעּפ ענייז ,טייהנעזעלעּב עניימעגנוא טנייז ,עיפָאזָאליפ עשיּבַארַא דנוא

 רעד גנוניישרע ןעטנַאסערעטניא רענייא וצ םיא ןכַאמ גנולעטש עבילנעז

 סיורנ טימ ץלַא ךָאנ ונַאמעלַא טָאה גלפומ ןקז םלַא ןיוש .+ "םנַאסענער

 רעסיורג א רַאפ רּתסנה תמכח ןגעוו ןגָארטרַאפ ענייז טנעיילעג תובהלתה

 ןעוועג זיא ייז ןשיװצ עטסטרעטסיינַאּב יד ןופ רענייא ןוא ,רערעהוצ לָאצ

 .ַאלודנַארימ עד וקיּפ

 ןײא סוליטַאד יּבר ססדַאטשנַאמדיװ ןוא ונַאטעלַא ןיא הרעשה םסעלרעּפ םיול 1

 .ןָאזרעּפ עּבלעז יד ןוא

 .152/ ןיא גלישומ ןקו סלַא ןברָאטשײג ןוא 5 ןיא ןרָאבעג זיא ונַאמעלַא 3

 .רַאפ דיא ַאיפ סא לאיחי וצ ןלאנּברּכַא ןֹופ ווירּב רעטנַאסערעטניא ןָא 8

 .00-65 ,} ,"דמחנ רצואמ ןיא טכעלטנפע

 .132--130 ,צאו ,.לּביּב .רּבעה ;5 ,ן} ,"ןילרעּב וצ ,לביב ןוא ןעטפירשדנַאה ,רּבעהע +



 35 ןריי ייּב רוטַארעטיל רעד ןופ עמבכישעג יד

 -ונַאמ ןיא ןבילפעג זיא 1 'החמלש קשח,, קרעװטּפיוה סונַאמעלַא
 ןרעטנוא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןיא לייט רעטשרע רעד זיולּב ,טּפירקס
 טנַאקַאּב ונַאמעלַא ןכלעוו ןיא ,קרעוו עקיזָאד סָאד .* "קשחה רעש , ןעמָאנ
 שוריּפ סלא ןּבירשעג זיא ,גנויױשנַא-טלעװ רעשיפָאזָאליפ-שיטסימ ןייז טימ

 ךלמח המלש זַא ,טגייצרעביא טסעפ זיא ונַאמעלַא ."םירישה ריש, וצ

 תומוא עלַא ייב טריטפיסקע ןעוו טָאה סָאװ ,רעקנעד רעטסערג רעד זיא

 ,ןוטסירַא טימ ןענוטלּפַא ראפ רָאנ טינ רעכעה םיא טלעטש רע .םלועה
 "רַאפ ,ךלמה חמלש .5 ונֹּבִר השמ ןופ וליפַא םיטרּפ עסיוועג ןיא טרעייג
 ןופ טייקמיט יד סָאװ ,חמכח ערָאברעדנּוװ יד טציזַאּב ,וגַאמעלַא טרעכיז
 -רַאפ ןוא הגרדמ ןייז טיול גישמ רעדנוזַאפ רעדעי זיא רעטרעוו ענייז
 ןיא ךלמה המלש טכיירגרעד המכח ןֹופ הגרדמ עטסכעה יד ןוא .דנַאטש
 ,"םירישה ריש , ןייז

 .טרּפ ןטנאסערעטניא ןדנגלָאפ ןכיירטשוצרעטנוא יאדּכ זיא ָאד
 ןעניפעג ,קרעוו ןייז ןיא טיורַא טגָאז ונַאמעלַא סָאװ ,ןעקנַאדעג ליפ רעייז
 ןיא קרעו סונאמעלַא ?לייוו ןוא ;"ןנָאלַאיד  סלאגּברבַא ןיא ךיוא רימ

 ןעמוק ןעמ זומ ,ןצפופ רָאי ַא טיפ "ןגָאלַאיד , יד רַאפ רעירפ ןּבירשעג

 הדוהי ףיוא העטשה עסיוועג ַא טאהעג טָאה ונַאמעלַא זַא ,םולשַאּב םוצ

 ,לאנברּבַא

 -נײרַא רעטשרע רעד טָאה ךלמה חמלש זַא ,טרעכיזרַאפ וגַאמעלַא

 ןיא סָאװ ,תוהס ןכעלטעג םעד ןופ דוס ןשיטטימ םעד ןיא ןעגנורדעג

 יד טינ ןעמענטורַא טינ םיא ןענַאק סע ןֹוא ףוס ןוא ץענערג רעסיוא

 .ןרעטש ןסאילימ יד ןופ ןטייװ עכעלדנעפוא יד טיג ןבלעוועג עשלמיה

 לנע ,רעטמיטשאב א טרעװ ךָאד ןוא ,?ארעביא ןיא טָאג ,ןטענַאלּפ ןוא

 "תיה רעטיובעגפיוא רלמה המלש ןופ רעד --- טסנופ רעטצענערנאב

 סטָאג ּוװ ,טֹרָא רעטלײװרערדסיוא רעד ,הריחבה תיִּב רעד --- שדקמה

 קיצפופ ןעװעג םלָא יא רע ןעװ ןבירשעג רנַאמעלַא םָאה קרעװ עקיזָאד סָצִד 1

 ץיטָאנ םמולש ,ג עו קילװ טײװצ ַא סוגַאמעלַא ןגעװ ,(28 ,ש ,",לּביּב,.רּבעהק עז) רָאי
 ,211--213 ,ש "רפס תירמא ןיא

 ,רעבעגסױרַא םעד ןופ תורעה ְךֹטַא םימ 1600 ןיא ָאנרָאװיל ןיא טקורדעג *

 | ,1862 ןיא טרַאטשרעכלַאה ןיא טקורדעגרעביא ,ךורב םייח השמ בקעי

 טויװ רע תעּב ,"ה"ערבמ ח"ע המלש ךלכה םכה יח הזב} 114 ,"קשהה רעשא *
 ץנַאג רנַאמעלַא ךיז םפוררַאּפ ,תומכח עלַא ןיא יקב ןעװעג ויא ךלמה המלש וַא ,ןָא

 עכלעװ ,קרעװ ַא סרענַאיש םעד יִנָאלֲאֹּפַא ףױוא יז ןשיװצ ,םירוקמ עדמערפ ףיוא טפָא

 ןופ טָאה ,ונַאמעלַא ןָא טזײװ ,קרעװ עקיזָאד סָאד ,,תלכשוכ תכאלמש ןָא םפור רע

 ןתנ ןב הנלש ה"י ןט14 םנופ רעסַאפרַאפַא שיערבעה ףיֹוא םצעזרעּביא ןשינײטַאל
 ,ירייגרוא
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 םינ יוניש ןייק לָאמ ןייס טמוק טָאג ןיא .ןעוו טוט ץנאלג ןוא דובּכ
 ,('ה 'א ,םיכלמ) ןָא טזייוו ךלמח המלש יוװ ,טאג טמענרַאפ ךָאד ןוא ,רָאפ
 ןוא טעּבעג סעדעי ןכיירגרעד דובּכח אסּכ ןייז וצ ,"הנחת לכו הלפת לכ,
 ,1טלעוו רעד ןופ ןקע עלא סיוא יירשעגפליה סעדעי

 ,טלעוו רעד ןופ דוסי ןרָאפ עביל יד טכַארטַאּב לאנּברּבַא הדוהי תעּב
 ןשימרוטש םעד -- ?סשח, םעד דוסייטנורג סלַא ונַאמעלַא טרעלקרע
 ןופ געוו ןפיוא ,ונַאמעלַא טרעכיזראפ ,ןענעקרעד טָאג םעד ןיא .גנאלראפ
 ןיולַּב (ינויעה ?כשה) לכש רעטלַאק רעד טליּפש ,םימש-תַארי ןתמא
 רעבָא .טכיל ןייז זיא ןעמּוושעצ ןוא סָאלּב .עלָאר עקינעטרעטנוא ַא
 סָאװ זיא ןוז רעקיטכיל רעד ןופ ןלַארטש יד יװ ?עה קידנדנעלּב
 תוטשּפתה ןופ חגרדמ יד ןוא עיצַיוטניא עשיטסימ יד ,תובהלתה עשיאיבנ
 ןטלַאק ןופ ףליה רעד טימ טינ טכיירגרעד שטנעמ רעד סָאװ ,תוימשנה
 ןשימרוטש ןופ ןערּב םעד טימ רָאנ ,תורבס עשיגָאל ןוא תעדה לוקיש
 םוצ זיּב טכיירגרעד סָאװ ,זַאטסקע ןקידלּפַאצ ןופ תוקיתמ טימ ,גנַאלרַאפ
 םנופ דוס רעד טייטשַאב עקאט םעד ןיא טָא ווא 2ןועניש ןכעלטעג
 ,5"חורה שיא ,איבנה ?ליוא,, רעטרעוו (7 'ט ,עשוח) סאיבנ

 -עלרעביא ענערָאּבעג גנוקיצטנַא רעקידתובהלתה ןיא ,עמיטניא יד
 ךיילגרַאפ ןיא טינ ןענייז ,ונַאמעלַא טרעכיזרַאפ ,המשנ רער ןופ ןעגנוּב
 עכעלנייועג ערעזנוא טימ ףיוא ןעמענ רימ סָאװ ,ץלא ןופ רעקרַאטש
 טפיירגרעד טרעוו סָאװ ,גנוקעלּפטנא ןופ טנעמָאמ םעד ןיא .* םישוח
 רעדנַא ץנַאג א ןיא טלעוו יד רימ ןעעזרעד ,זַאטסקע ןקידתובהלתה ךרוד
 ,פבש ןטלַאק ןרעטכינ רעזנוא טימ יז ןטכַארטַאב רימ ןעוו יו טלַאטשעג

 -ָאמרַאה ןימ אזא ןניוא ענעטכיולרעד ערעזנוא רַאפ ךיז טקעלּפטנַא סע

 טעז לכש ןטושּפ םעד טיול סָאװ ,טייקיסעמצעזעג ןוא םייקצנַאג עשינ

 .(1690) 25 ,"קשחה רעש, 1

 .רעפ, טנוטלפא טימ ןעװעג טנַאקַאּב ונַאמעלַא ויא יצ ,ןגָאז וצ רעװש יא םע 2
 רעד טרעלקרע ןיעגיש ןכעלטעג תוגרדמ ריפ יד ןֹופ עטסכעה םלֲא םרעװ םע ּוװ ,"ָאר
 .עג טנַאקַאּב ונַאמעלא ויא יצ ,םלעטשעגטסעמ טיִנ ןיא ךיוא ,זַאמסקע רעשיאיבנ.זעיגילער
 ןיא רעּביא םפָא יװַא ךיז םרוח סָאװ ,'םייקנעקנורטַאּב רעכעלטגנ, ןופ ףירגַאּב ןטימ ןעװ
 .הירדנסכלא םיוא וליפ רעקינָאשַאלּפָאעג ןשידי םנופ קרעװ יד

 איפוסוליפהש רמאו ,יהלא ןועגש אוה קשזחהש רמאוא א 'םע 33 ,"קשחה רעש, 5

 ןועגשהו קשחה ףטשב הפוטש םדאה  שפנ תויהב םא יכ גׁשֹוי אֹל יתיטאח תומלשהו
 ,'חורה שיא עניׂשמ איבנה ליוא ורמאב יהלאה

 השגרה םישוחה תועצמא ילב שפנה שינרת רשא שנרהה} !'ג '8/ 46 ,ןטרָאד 3

 תינחור התיח םתשגרה יכ ,אתואיצמב םישנרתמה סםירבדהמ הואמ הקוח תינחור תימינפ
 ,'הירמחה השגרההט רתו רואמ רואמ תוכחה תקוח



 0 ןרי יב רומַארעטיל רעד ןופ עמכישעג יד

 "ןועגיש , ןופ ןטונימ יד טָא ןיא אקווד ןוא .הנושמ ןוא דליוו סיוא ראג סעי

 ןליוהרַאפ טּביילּב סָאװ ,ןרעוו ןוא ןייז ןופ תוחמ ןתמא םעד רימ ןפיירגַאג

 -ךָאמ ןכעלטפַאשנסיװ ןוא לכש ןסידנעקנעד שיגָאל ןרַאפ ןגרָאּברַאפ ןוא

 טלעוו ענעפירגַאב רשיה ?כש ןטימ ,עשיטסילַאנָאיצַאר יד .קנַאדענ"רעש
 רעכעלקריוו קיצנייא ,רערעדנַא רעד ןופ גנולניּפשּפָא עכַאװש ַא ןיולב זיא

 "רעד רעגנולצולפ ןופ קילּבננױא םעד ןיא ךיז טקעלּפטנַא סָאװ ,טלעוו

 .ןועגיש ןכעלטעג ןופ הניחּב יד טכיירגרעד שטנעמ רעד תעּב ,גנוטכיול

 ךשפנ לכב ,ךבבל לכב ךיהלא 'ד תא תבהאו :ןבירשעג טייטש סע

 םעד טריפ טָאװ ,געוו רעקיצנייא רעד עקַאט זיא סָאד טָא --- ךדאמ ?כבו
 ןענָאק עַּביל רעקיזָאד רעד ךרוד רָאנ םערָאװ ,קילג ןתמא םוצ ןשטנעמ

 י1 ןועגיש ןכעלטעג םוצ ,זַאטסקע ןכעלטּפַאשנדייל םוצ ןעמוק דימ

 קוליח םעד רימ ןעעז ,ונַאמעלַא טגָאז ,עקַאט טעד ןיא טָא ןוא

 רפס ןיא .המלש ןוז ןייז ןוא ,ךלמה דוד ,לארשי תורימז םיענ ןשיווצ

 זיא ןייר ןוא ןייש שילרעטסיוא ;טָאג וצ עּביל יד ןעננוזַאב טרעוו םיליחת

 לָאז שטנעמ רעד -- ליצ ןטסכעה םוצ טריפ יז טינ רָאנ ,עּביל עקיזָאד יד

 ןעגנַאנעג ךלמה המלש ךיֹוא זיא חלחתה רעד ןיא .טָאנ טימ ןטפעהַאּב ךיז

 ךלַאּב רעּבָא טָאה רע .רעטָאּפ ןייז ןזיוועג םיא טָאה'ס סָאװ ,געוו םעד ןיא

 סָאװ ,לּפַאטש עטשרע יד ,עמוטשרָאפ יד ןיולב זיא סָאד זַא ,ןעזעגנייא

 רעד וצ -- טייקנייש רעשיטסימ ןופ חנרדמ רעטסכעה רעד וצ טריפ

 ןקיזָאד םעד טא ןוא .ןועגיש ןכעלטעג ןופ גנוקעלּפטנַא רעקידתובחלתה
 .* "םירישה ריש, ןייז ןיא טקעלּפטנַא זנוא רע טָאה דוס ןפיט

 וד ןיא רָאֿפ טמוק םָאװ ,ץלא זיא םענאבטלעוו סונַאמעלַא טיול

 גנוגעװוַאּב עקיטסַאה יד ןוא םילגלג יד ןופ ףיולעג סָאד :םינוילעה תומלוע

 ןקידתובהלתה םעד ןופ גנוקעלּפטנַא ַא זיולב זיא ץלַא -- ןטענַאלּפ יד ןופ
 5 טײהטַאנ רעד םימ ,תומילש ןופ רוקמ ןטימ ןסינפיונוצ ךיז גנַארד

 -בעה רעד ןופ טרעטייוורעד רעמ טָאװ ,הציחמ יד זיא'ס רעסערג סָאװ

 ,תוימשנ רעמ ץלַא --- טײמטָאנ רעד ןופ --- תומילש ןופ הגרדמ רעטס

 עטסקירערינ יד ןיא וליפַא רעּבָא .ןעמרָאפ יד ןענייז רעטצערגרַאפ ץלַא
 גנַארד ןשימרוטש טימ ?ופ ןיא רמוח רעטסמשונמ רעד ךיוא ,תוגרדמ

 האיבמה הנהאה אוה וז יכ החלצהה תילכת לא אובל םױאה ינבל רׂשפא הזבו }

 י"רכונח והלאה ןועגשהו קשחה לא

 הב ןיא רשא המימתה תהבהאה תאו המלשל היחש םאוא ;34-33 ,ןטרָאד 2

 ררפנב קבדהל הנוילעה הלעטח לֹא הלע אל הדי לע הנח ,ןוָאו לוע תילע חלע או םומ
 הפימשהו יהלאה ןוענשהו קשחה ידי לע םא יכ אוחה קובדה לא עיגהל ןכתי אל יכ

 . םירישח ריש ורישב וגל הלג השא ולכ דוסח אוהו ,,,תרכזנה

 יב 'מע ,38 ,ןפרָאד 8
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 ,1 ןכייה עשלמיה עטייוו יד ןיא זיּב ?ּפַאטש וצ ?ּפַאטש ןופ ךיז ןּביוהרעד
 ?ננַארד רעשימרוטש רעקיזָאד רעד טמַאטש ןענַאװ ןופ ןסיוו וטסליוו ןוא

 "רעד סָאװ ,טמַארפ רערַאּברעדנּוװ רעקיזָאד רעד ןופ רוקמ רעד זיא ּווװ

 -טעג יד ןפירט טזָאל ןוא עקירעדינ-ךעלניילק סָאד טרעטסיײגַאּב ןוא טביוה

 .סָאװ ,ץלַא ףיוא ןרעפס עשלמיה יד ןופ טייקנייש ענעּביוהרעד עכעל

 רעד ,"סשח , רעד זיא סָאד ?ןלָאט עשידרע יד ןיא טצָארּפש ןוא טבעל

 זַאטסקע רעקידתובהלתה רעד 4,גנַאלרַאפ רעכעלטפַאשנדייל-שימרוטש
 ,(89 ,ןטרָאד)

 סָאװ ,טפַארק עקידנגעווַאּב יד זיא סָאד טָא---גנַאלרַאפ רעשימרוטש רעד

 הגרדמ רעטסכעה רעד וצ ןוא עינָאמרַאה רעטסנעש רעד וצ ץלא טננערּב

 סָאד ןה ,טריטסיסקע סָאװ ,ץלַא טלופרעביא זיא םיא טימ .? תומילש ןופ

 ןיא םערָאװ ,עלעירעטַאמ ןוא עשידרע סָאד ךיוא ױזַא עשלמיה ןביוהרעד
 ןרעכעה םוצ טּבערטש ןוא .טקנעּב עקירעדינ סָאד יו ,סָאמ רעבלעז רעד

 -שידרע םוצ ענעביוהרעד סָאד ךיוא טבערטש יױזַא ,ןרעמוקלופ ןוא

 טימ עקירעדינ סָאד ןעניישַאּב גנַאלרַאפ םנופ ןעננורדענכרוד ,ןקירעדינ

 8 תומילש ןייז ןופ םיירג יד ןקעלּפטנַא םעד ןיא ןוא טכיל ןייז

 רעטסכעה ןייז וצ ןוא טָאג וצ ןבערטש רימ יו ,סָאמ רעּבלעז רעד ןיא,

 ידכּב זנוא וצ ןבערטש עכעלטענ סָאד סיורג ךיוא זיא יױזַא --- תומילש

 4"תומילש ןייז טימ ןעקנעשַאּב וצ זנוא

 ןוא ןעמענוצפייא קשח רעד ,ןעגנַאלרַאפ עשימרוטש ייווצ יד טָא |

 עיּפשמ שטנווו רעקידנענערב רעד ןוא ,טייז ןייא ןופ ןרעוו וצ ןעקנַאשַאּב

 ףיוא ןלייז-טנורג ייווצ יד סע ןענייז ייז --- רעטייווצ רעד ןופ ןייז וצ

 רעכעלדנעמוא רעד --- ייּבעג עכעלטעג עצנַאג סָאד ךיז טציטש סע עכלעוו

 ,5 לַאטלעװ

 טא -- וַאטסקע רעקידתובהלתה רעד ,גנַאלרַאפ רעשימרוטש רעד

 ןופ ללח ןצנַאג םעד ךרוד-טגנירד סָאװ ,םעטָא רעכעלטעג רעד זיא סָאד

 -ַאזוצ טדניּב ,ןרעדנַא םוצ זיּב קע ןייא ןופ ץלַא טקינייארַאפ ,טלעוו רעד

 הלעמ דע חגרדמ רחא הגרדמו םעמ םעמ תולעל רמחה תהול ןתנ הרובנו חכא 1

 ."טיקחשל דע ותלעמו ואיש םימשל

 .איצוטה אוהו לכה תא הנעי קשהה יכ אצמת אלהק :'3 'מע ,38 ,ןטרָאד 2
 ,"ותומלשו ותילכתלו ורושאֹל רבד לכ איבמהו

 ןכ ובופ וילע עיפשיש ןוילעב קשוח ןותחתהש ומכ יכא 1'א 'םע ,39 ,ןטרָאד 8

 קושהי ןוילעהו וב המדתיש לא ןוילעב לפשה קשה ,.ןותחתה לע עיטשהל קשוח ןוילעה

 ,"ותומלש וב האריו וילע עיפשיש לא לפשה

 .'ב 'מע ,34 ,ןטרָאד 4

 .(3 'מע ,39 ,ןטרָאד) "םהילע ןוכנ 'ד תיב תיבה רשא םידומעה ינש םהע 5

/ 



 49 ןדיי יב רוטַארעמיל רעד ןופ עטכישענ יד

 ןעלּבַארג סָאװי יד טגניווצ ןוא ,היּתחּת ?ואש םעד טימ טייהטָאג יד ןעמ

 עשלמיה יד ןיא ןבערטש וצ ןטנורנּפָא-םונהיג עטסקירעדינ יד ןיא

  חולכיה

 לַאטלעװ ןכעלדנעמוא ןצנַאג םעד ןיא ?טניּפ רעלארטנעצ רעד ןוא

 ונַאמעלַא רעֶּבָא טרעלקרעד קנַאדעג-טנורג ןקיזָאד םעד .שטנעמ רעד ןיט

 רָאנ ,שיגָאלכיסּפיזעיגילער טינ ךיוא ןוא ןפוא ןשימָאזָאליפ-ןייר ףיוא טינ

 טסיומוא טינ .ןוקירטונ ינימה 73 ןוא תויתוא יפוריצ ןופ ףליה רעד טימ

 ,5 ַאליטַאקיג ףסוי ןוא ?היפלוּבַא םהרבַא ףיוא טפָא ץנַאג ךיז רע טפוררַאפ

 ןוא המכח ןופ ןגעוו ןּביז ןגעוו ונַאמעלא ךיוא טדעד ױזַא היפלובא יו

 סָאװ ,"תולּכשומ , יד ,"הנקנה לכש , רעד .תומילש ןופ תונרדמ ןּביז ןגעוו

 טשרע זיא סָאד -- הריקח רעשיּפָאזָאליפ ךרוד טברעוװרעד שטנעמ רעד

 -- הגרדמ ערעכעה דנטיידַאב ַא ;תומילש ןופ הגרדמס עטייווצ יד זיולב

 ,ליפעג עטטקינייוװעניא סָאד ,ףירנַאּב םונַאמעלַא טיול ,זיא --- עטרעפ יד

 רעקיצרַאה רעד ןופ טרָאװ ןטרעטסײנַאּב םניא ךיז טקעלּפטנַא סָאװ

 טכיירגרעד טשרע טרעוו יד ,חגרדמ עטמניפ יד ,ערעטייוו יד ןוא ,!'הליפת

 ןוא "הריצי רפס, רעד זנוא טרעלקרעד סע יװ, ,תויתוא יפוריצ ךרוד

 ,תויתוא יד ."שארּב היפלוּבַא םהובַא טימ הלּבק-ילעב ערעטעּפש עליפ

 עקידעבעל רָאנ ,סנכייצ עטיוט ןייק טינ ןענייז ,ונַאמעלַא טרעכיזרַאֿפ

 .טפַארק עקידתודוס עקיטלַאװג א ןגרָאּברַאמ זיא סע עכלעוו ןיא ,ןֿפָאּבמיס

 ןיא ןעגנירדניירַא ןעמ ןָאק תומש עכעלטעג יד ןופ תויתוא יטוריצ ךרוד

 "מיא טינ ןיא ףָאזָאליפ םוש ןייק סָאװ ,הרוּת רעד ןופ תודוס עקילייה יד

 ןקילייה ןייז ןופ תויתוא יד ןייז ףרצפ ךרוד ;ןןייז וצ גישמ ייז דנַאטש

 -- ךָאד ןוא ."ןפַאשַאּב טלעוו יד ומצעבו ודובכּב טָאג ךָאד טָאה ןעמָאנ

 -עה ַא ךָאנ ןַארַאפ זיא ,תודוס עקיזָאד יד ןענייז סע ףיט ןוא סיורג יו

 ?רעקרַאפ ןרעוו רעטרעוו יד ןוא תויתוא יד ןעוו :תומילש ןופ הנרדמ ערעכ

 ,יטַאנַאקיר ןיוש .,תווצמ ןופ שובל םניא ןייֵַא ךיז ןליה ,םישעמ ןיא טרעּפ

 טימ זיא שטנעמ רעד זַא ,ןזיוועגנָא טָאה ,רעטנוא ונַאמעלַא טכיירטש

 דעשלמיה רעד ןופ ''עפש,, יד זַא ,םרוג םיבוט םישעמ ןוא תווצמ ענייז

 ךרוד .טלעוו רעשידרע רעד רעּביא ןטײרּפשרַאפ ןָאט ךיז לָאז "הבּכרמ ,

 קשחה ,,אולאו ונממ יהלאה חויח ךלוה בבוס בבוס, :א 'מע ,9 ,ןטרָאד 1

 .'| תיב תולעהל הטמ לואשב 'ד ףרצי רשא הפצמהו לגלנהו לאתיב בנס

 ,ב 'םע ,35 ,ןסרָאד 3

 .ג 'םע ,37 ,ןטרָאד 5

 ,ג 'םע ,34 ,ןטרָאד 4

 14) ,1 'מע ,36 ,ןטרָאד 5
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 ןטימ "ימשגח םלוע , םעד שטנעמ רעד טדניּברַאפ הרוּת רעד ןופ תווצמ יד
 טימ ןעוט ןטענַאלּפ יד ןוא םילגלג יד יוװ טקנוּפ ןוא ;'ינחורה םלוע,
 קנַארעג ןלאפרעווינוא םעד ןקעלּפטנַא ןעגנוגעווַאּב עשינָאמרַאה ערעייז
 ייז תעּב ,הרוּת רעד ןופ תווצמ יד ןענייז יױזַא ,הנוילעה המכח רעד ןופ
 םעד ןופ תולנתה יד -- ןָאט סנשטנעמ םעד ןיא ךיז ןרעפרעקרַאפ
 -םוא ןייז ןופ לָאּבמיס רעד טימרעד ןרעוו ןוא ,ןפיירגַאּב"טָאג סנשטנעמ
 | !! טסייג ןכעלברַאטש

 -ידערּפ רעטרעטסיינַאב ןוא לּבוקמ רעשיטַאנַאפ רעקיזָאד רעד םִא
 -ןַארימ וקיּפ ףארג םעד טריפעגניירַא סע טָאה "'ןועגיש ןכעלטעג , ןופ רעק
 גָאלשרָאפ סונַאמעלַא ףיוא .הלּבקה תודוס יד ןופ םינפלו ינפל ןיא אלוד
 סיטשנַאקיר ןייטַאל ףיוא טצעזעגרעּביא דימלּת רעכעלטסירק ןייז טָאה
 -ייטַאל ןיא) סמרָאװ סיוא רזעלא ןופ "שפנה תמכח, הרוּת ףיוא שוריּפ
 ('80160004 20/086, קרעװ עקיזָאד סָאד טקייה גנוצעזרעּביא רעשינ
 ַאלודנארימ טָאה 1486 ןיא ."תולעמה רפס, סָאריקלַאפ סבוט-םש ןוא
 ס006105/065 1090221080, 68 קרעוו טסּוװַאּב ןייז טבעלטנפעראפ
 -בָארפ-טנורג יד טלדנַאהַאּב ןרעוו סע ּוװ ,"ט8115416846 16/ 6
 ךיז טסיילמ סרעוו ןקיזָאד םעד ןיא .שטנעמ ןוא טלעוו ,טָאג ןגעוו ןעמעל
 טימ ןייא ןגארפ עליפ ןיא טמיטש חלּבק יד זַא ,ןזייוורעד וצ ַאלודנַארימ
 ,ערעל רעכעלטסירק רעד

 -ערעטניאראפ ױזַא ךיז אלודנַארימ טָאה רַאפרעד זיולּב רעּבָא טיג |
 ףיוא טָאה קורדנייַא ןקרַאטש סרעדנוזַאּב ַא .חלּבקה תמכח רעד טימ טריס
 -ןוא ףרַאש יוזַא טרעוו הלּבקה ירפס יד ןיא סָאװ ,טכַאמעג ןַאלודנַארימ
 -נעזרעּפ עכעלשטנעמ יד עכלעוו ,עלָאר עלאסרעווינוא יד ןכָארטשעגרעט
 ,טינ טפס טוש ןייק זיא סע ןוא ;סָאמסָאק ןצנַאג םעד ןיא טליּפש טייקכעל
 טָאהעג טָאה קיטסימ רעשידיי רעד ןופ קנַאדעג-טנורג רעקיזָאד רעד טָא זַא
 -נעש יד ןופ ענייא סלַא ,עטמירַאּב סָאלודנַארימ ףיוא העּפשה עסיורג ַא
 ןגעוו עדער עטנעקרענָא חפוקּת-סנַאסענער רעד סיוא רעלעמסנעד עטס
 ,""טייסכעלנעזרעּפ רעכעלשטנעמ רעד ןופ טרעוו,, םעד

 -עג רעכעלטסירק רעקיצנייא רעד ןעוועג טינ זיא ַאלודנַארימ ןוא
 .קיטסימ רעשיריי רעד טימ טריסערעטניארַאפ ךיז טָאה סָאװ ,רעטנרעל
 -אב םעד רתסנה תמכח רעד טימ טנעקַאּב טָאה אפוג אלודנַארימ עקַאט
 קרעוו ןייז ןיא ךָאנרעד טָאה סָאװ ,ןילכייר טסינַאמוה ןשטייד ןטמיר
 זַא ,ןזייוורעד וצ ךיז טסיילפעג ַאלודנַארימ יו ךיוא "וסס 416 4
 -עלטסירק רעד ןופ תודוסי יד טימ ןייַא סידנעטשלופ טמיטש הלּבק יד

 ,א 'מע 45 ,ןטרָאד 1
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 ןליופַאב וליפַא טָאה ,רעטרעמ רעד טסקיס ,אמוג טטּפױּפ רעד .חנומא רעב
 פייו ,טםירפס-חלבק עקינייא ןייטַאל ףיוא שיערּבעה . ןופ ןצעזוצרעכיא
 ,ךריק רעכעלטסירק רעד ןצונ ליפ ןעגנערּב ,גנוניימ ןייז טיול ,ןָאק טָאד
 -עג רעשטייד רעד ןעוועג ךיוא זיא רערעהוצ סונַאמעלַא ןנחוי ןשיווצ
 עקינייא טכַארּברַאפ טָאה סָאװ ,טדַאטשנַאמדיװ טכערּבלַא ןַאהָאי רעטנרעל
 ,טפַא רעייז ןעוועג טלָאמעד רעּבָא ןיוש זיא ונַאמעלַא .עילַאטיא ןיא רָאי
 -יויעד ָאידיגע לַאנידרַאק ןטימ ןעמַאזוצ טראטשנאמדיװ רַאמרעד ןּבָאה
 סיוא ךורּב ?בוקמ ןטעדליבעג-שיפָאזָאליפ םוצ טדנעוועג ךיז אּברעט
 רעד 1 םירפט-ה:פק עשיריי יד טימ ןענעקַאב ייז לאז רע ַאטנעוועגעּב
 -ַאֹּב םעד טימ טערניירפַאב ןעוועג ךיוא זיא טדַאטשנַאמדיװ רענענייא
 ,ָאניטנַאמ ןועמש ןּב בקעי רעצעזרעביא ןכעלטּפַאשנסיװ ןשידיי ןטסּוװ
 רעקידתונמחרּבמוא סלַא עלָאר ענייש טינ ַאזַא טליּטשעג טָאה רעכלעוו
 ןפופעיזאטנַאפ ןוא ןכיירטסייג םעד ןופ ?רוג ןשיגַארט םעד ןיא רוגיטק
 ,רעוט-ללּכ ןוא שטנעמ טלַא שיטַאּפמיס קינייוװ ,ונלומ המלש רעקיטטימ
 ןיא .ןסיוו ןופ טיּבעג ןפיוא ןטסנידרַאמ עקידנטיידַאּב ָאניטנַאמ ךָאד טָאה
 רעקידעמ-בייל ךָאנרעד ,עינָאלַאב ןיא טצרַא רעשיטקַארּפ ןרָאי עגנוי יד
 -לוקַאֿמ ןשיניצידעמ ןפיוא רָאסעּפַארּפ ,ןטירד םעד סוליוּפ טסּפיוּפ םייּכ
 ,הליחק רעשימיור רעד ןיא ןיד-תיּב םעד ןופ דילגמימ ןוא םיור ןיא םעט
 ךָאֹו ןוא ,קיטקַארּפ רעשיניצידעמ טימ ןעמונרַאפ רעייז ןעוועג ךָאנ וצרעד
 -נסיווןייר טימ ךיוא ךיז ןבעגוצּפָא םייצ עיירפ ןענופעג ַאניסנַאמ טאה
 רעד) דניירפ עכעלטטירק עגייז ןופ שטנּוװ ןפיוא .ןגארפ עכעלטּפַאש
 -ןַאמ טָאה (ערעדנא ןוא יטרעבישז ָאעטַאמנַאישזד ענַארעװ סיוא ּפוקסיב
 -בא ןֹופ םישוריפ עליפ ןייטאל ףיוא שיערּבעה ןופ טצעזעגרעּביא ַאניט
 ''םיסרפ חנומש , טמ''ּבמר םעד ,טרעוו טוטסירַא ןוא טנוטלּפַא ףיֹוא דשֹר
 "םיכובנ הרומ , םעד ןכעלטנמעראפ םעד ןיא ןעמונעגלייטנָא טָאה ןוא
 2" ןייטַאל ףיוא

 ;טמירשוצ עדנגלָאּפ ךיז טניפעג ןטּפירקסונַאמ סטדַאטשנַאמדיװ ןוֿפ  רענייא = ןיא' 1
 2406/6/ םסזטסה 86ת0696װ(גהטוג סקווווטסו 04040512ז0, טו קז/ווטפ ןסזס5 2004018 ןנשז
 ,((180 .װ ,טיצ סעלרעּפ עז) 2644! (146:016056ז0 60:16102/סז0 1ת 0011802005 צ2//0ו4

 רעד ןיא וירּב םעסוילימע םולױּפמ :עז תועידי עשיגָאלָאליפ עטיירּב סָאטנעװענעּב ןגעװ
 ,שמיר-שידי ףיוא גנוצעזרעביאפשמוה ןופ עבַאנסיױא רעגרוּבסניוא רעד וצ עדעררָאפ
 .(365--263 ,1876 ,"טמירשמַאנָאמק עז)

 ָאניטנַאמ ןגעװ טדער רע תעּב ,תועמ ַא טָאה 'הלנקח תלשלשא לעב רעד 2
 םיכובנ חרומ קיתעה) ןײטַאל ףיוא "םיכובג הרוממ ןופ רעצעורעּביא םעד םֹלַא
 .װ ,םיצ ,רעגיר דנוא ןײטשלעגָאפ נעז ןניטנַאמ ןנעװ תוכיהַאּב רעמ ,(ונומאל תפשל
 ן86 44 ",לביב ,רבלחא ןיא ןוא "ןעגנוצעזרעביא ,רֹּבעהא ןיא רעדיינשניימש 97-4
 .א 282 ,שװ ,",השו ,םע ,7 ,יװערפ א '3 ,עטכישענ ,ץערגע



 גרעבניצ ,י ר"ד 52

 ךיוא ךיז טָאה טלעוו רעכעלטסירק רעד ןיא ןעוועג םשדהנוק קרַאטש

 -עבושח סלַא קיטעט .סעמלַאב יד םהרבא רודזֹּב ַא סָאניטנַאמ טלָאמעד

 תמכח טימ ןּבעגענּפָא ליפ ךיוא ךיז סעמלַאּב יד טָאה ,טצרַא רעשיטקַארּפ

 רַאפ ןגָארטרמפ ןטלַאה רע טגעלפ טעטיסרעווינוא רעודַאּפ ןיא ןוא ,לארשי

 לַאנידרַאק םעד ןופ שטנּוװ ןפיוא .1 עיראטידיוא רעכעלטסירק רעסיורג ַא

 ףמַאק ןייז ןיא ןענילכייר ןפלָאהעגטימ טָאה רעכלעוו ,ינַאמירג ָאקינימַאד

 סעמלַאּב יד טָאה ,ןרָאקרעּפעפּפ דמושמ םעד ןוא רענַאקינימָאד יד ןגעק

 .רשר ןּבא ןופ קרעוו עליפ ןייטַאל ףיוא  שיערּבעה ןופ טצעזענרעביא

 | | .ַא"א ַאשזדַאּב ןּבא
 -עזרעּביא סלַא טינ סעמלָאּב יד רעּבָא ךיז טָאה ןעוועג םש-הנוק

 (1823) ''םהרבַא הנקמ,, קרעוו בושח ַא ןופ רעסַאּפרַאפ סלַא רָאנ ,רעצ

 סָאװ ,טיּכענ ַא -- ןסיװכַארּפש ןשיערבעה ןופ טיּבעג ןפיוא

 -עגישיטסינַאמוה עכעלטסירק יד .טריסערעטניארַאפ קרַאטש ױזַא טָאה

 זש ,ןויוועגנָא רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ .טייצ רענעי ןופ עטנרעלעג עטמיטש

 -ערבעה רעד ןיא טנוװַאהַאּב ןעוועג ליפ ױזַא ףיוא זיא אלודנַארימ יד וקיּפ

 ןופ טקעריד ןצעזרעּכיא דנַאטשמיא ןעוועג ןיא רע זַא ,ךַארּפש רעשי

 טינ ללּכ טביזניה רעד ןיא זיא ַאלָאדנַארימ ןוא .ןייטַאל ףיוא שיערּבעה

 רעד ןיא טָאה'פ סָאװ ,סערעטניא רעסיורנ רעד .םַאנסיוא ןייק ןעוועג

 עשיסאלק יד ןוא טלעוװ עקיטנַא יד ןפורעגנסיױרַא הפוקת-סנאסענער

 טאה ,רוטַארעטיל רעשינייטא7 ןוא רעשיכירג רעד ןופ רעלעטשטפירש

 -קרעמפיוא רעייז טקנעשעג ןּבָאה ןטסינַאמוה יד סאו ,ןעוועג םרוג ךיוא

 --- רוטלוק רעקיטנַא רעד ןופ לָאװס ןקיטכיוו ןטייווצ םעד ךיוא טײקמַאז

 .הּביס עקיצנייא יד ןעוועג טינ זיא סָאד ,תמא .ךארּפש-לביּב רעטלַא רעד

 ןעמונעג לייטנָא ןּבָאה ךַארּפשילּביּב רעד ֹוצ סערעטניא ןסיורג םעד ןיא

 ח"י ןט18 םנופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ךָאנ .ןוויטָאמ עקיטרַאנדיײשרַאֿפ

 רעוט רעשיטילָאּפ ןוא רעטנרעלעג רעשיניטנערָאלפ רעטסוווַאב רעד טָאה

 גלָאפרע טימ דנַאטשמיא ןייז וצ ידכּב זא ,ןזיוועגנָא יטענַאמ ָאצַאנאישזד

 -טמנַאד ןופ טיּבעג ןפיוא עטנרעלעג עשידיי יד טימ קימעלַאּפ ַא ןריפ וצ

 "פעה רעד ןיא טנווַאהַאּב םוג ןייז ןעמ זומ ,ןעמעלּבארּפ עזעיגילער ןוא קיט

 יטענַאמ ןּבלעז םעד עקַאט ןוא ,לארשי תמכח ןיא ןוא ךַארּפש רעשיער

 יינסמיוא לָאז רע ,טנָארטּפיױואַאּב רעטפניפ רעד יַאלָאקינ טסּפיױוּפ רעד טָאה

 ןטסינַאמוה עלימ .לּביּב עצנַאג יד ןייטַאל ףיוא לָאנינירַא םנופ ןצעזרעּביא

 ןעוועג ןענייז ייז :ןוויטָאמ עשמלוע רעמ טלעטשעגנסױרַא רעּבָא ןּבָאה

 עצנַאג וצ ?סילש רעד זיא ךַארּפש עשִיערּבעה יד זַא ,טנייצרעביא טסעפ
 עמי הייה חשש 54 השח אד יז אזש טורי

 יד ןענרעל םיא יב ןגעלפ סָאװ ,םידיטלּת סעסעמלַאּב יד םהובַא ןשיװצ ! :

 .ַאצלַאמ ַאירַאמ ָאקסעשטנַארפ טסילעװָאנ רעשסוװַאּב רעד ןעװעג ךיוא ןיא ,ךַארּפש עשיערבע
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 טוייוו --- ןענילכייר ראפ גנַאל ךָאנ, .ןסיוו ןקיטרטנדיישראפ ןופ תורצוא

 --- ,טדרַאהכרוּב יו הפוקת-סנַאסענער רעד ןופ רענעק רעבושח ַאזַא ןָא

 עשיערּבעה יד ןרידוטש קיטכיוו רעייז רַאפ ןטלַאהעג ןטסינַאמוח יד ןנָאה

 טימ טריסערעטניארַאפ ךיז טָאה סָאװ ,אפונ ןילכייר עקַאט ןוא ,"ךַארּפש

 -נַארימ ןופ העּפשה רעד רעטנוא רוטַארעטיל רעשיערּבעה רעד ןוא חלבק
 ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ךַארּפש-לּביּב יד טנרעלעג ךעלטנירג טָאה ,אלוד

 ןיא ןילכויר .1 ונרומס בקעי ןֹּב הידבוע ןטנרעלעג ןשידיי ןטסּוװַאּב םעד

 -עטיסרעווינוא יד ןופ םַארגארּפ רעד ןיא טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג
 -ָארּפ םלַא ןוא ,ךַארּפש עשיערּבעה יד ךיוא טריפעגנייֵא םידומיל עשיט

 -רעווינוא רענניביט ןיא ךַארּפש רעשיערבעה ןֹוא רעשיכירג ןופ רָאסעפ

 ןיא .ןטסיערּבעה עכעלטסירק ןופ לוש עצנַאג ַא ןפאשענ רע טָאה טעטיס

 טנניז (טראװרעדנּוװ םעד ןגעו) "06 טסעסס 0001060,קרעוו ןייז

 -ודיי א .ךַארּפש רעשיערּבעה "רעכעלטענ , רעד תוחבשתו םיריש ןילכייר

 ןעמָאנ ןטימ רעטנרעלעג רעכעלטסירק א ןוא היכרב םכחירומלמת רעש

 ןעמוק .עלַא ןוא ,ףָאזָאליפ ןשיכירג א טימ חוּכיו ַא טרָאד ןריפ ןָאינּפַאק

 תמכח ןוא ךארּפטש עשייערּבעה יד רָאנ טינ זַא ,ריפסיוא םוצ ףוס טֹוצ ייז

 ןיא לימַא רָאנ ,ןסיו ןופ הגרדפ עטסכעה יוד ןענייז לארשי

 ןענייז ,רעדנוזַאב וח ןוא תוא ןדעי ןיא ,תיּב-ףלַא ןשיערבעה םעד

 עטנרעלעג עכעלטסירק יד ראפ .תודוס עכעלרעדנּוװ עפיט ןטלאהַאּב

 טָאה ,שיערבעה טימס טריסערעטניארַאפ ױזַא ךיז ןּבָאה סָאװ 4,ןזיירק

 יד - "806/0060/8 1601202* (12506) ךוּבנרעל ןייז טסַאפרַאפ ןילכייר

 אפוג ןילכייר .טסירק א ךרוד טסאפרַאפ קיטַאמַארג עשיערבעה עטשרע

 ןפאשעג ךיז רַאמ רע טָאה קרעוו ןקיזָאד םעד טימ זַא ,רעכיז ןעוועג זיא

 6408 תמסחטומסת!טזח 260 טס)) "לָאטש ןופ רעקרַאטש לָאמקנעד א,

 טייו ץנאנ ךוּבנרעל עקיזָאד סָאד זיא רעֹּבֶא ןתמא רעד ןיא ;(6600/ט9

 ןופ םיללּב עטסרַאמנעמעלע יד ןזיולּב טרָאד טניפעג ןעמ .תומילש ןופ

 .רעטרעוו עשיערבעה ןופ רעטסייר ןקידנעטשלופ טינ רעייז א ןוא ,קודקיד

 םעד ןליטש סָאמ רעקידמוצמיצכב רעייז ַא ןיא טנַאקעג טָאה קרעוו ַאזַא

 ןענייז טלָאמעד .ןסיוו ןשִיערּבעה ךָאנ ןזיירק עשיטסינַאמוה יד ןופ טשרוד

 .עטנרעלעג עשִיערּבעה יד ףליהוצ ןעמוקעג
 טָאה ןעעדיא עשיטסינַאמוח יד ןֹופ העּפשה רעד רעטנוא עקַאט

 םוצ סערעטניא רעד טקרַאטשעג אפונ ןדיי עשינעילַאטיא יד ייּב ךיז

 ןיא טנָאמרעד סָאװ ,גנומערטש א ךיז טקרעמַאּב סע .ןסיװכַארּפש ןשידיי

 יד תעּב ,רוטלוק רעשינַאּפש-שידיי רעד ןופ הפוקּת עירפ ענעי ןיז ןסיוועג

 ,ריפ לטיפַאק רעמייו עז ,ונרופס תהידבוע ןגעו 1
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 עשיּבַארַא עסיורג יד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןּבָאה עטנרעלעג עשידיי

 -טיוא סיילפ ןכעלדימרעדמוא ןוא ןעדרּב ַאזַא טימ ןעמונעג ךיז ןגָאלַאליפ

 טפיטרַאפ ךיז ןּבָאה ןטסינַאמוה יד רעמ סָאװ .ךַארּפש-?ּביּב יד ןשרָאפוצ

 ייז ןענייז רעמ ץלַא ,םוטרעטלַא ןשיסַאלק םנופ טלעוו רעקיטנַא רעד ןיא

 רעד ןופ טייקנייש ןוא טכַארּפ רעקיּברַאפליפ רעד ןופ ןרָאװעג לעּפתנ

 -כַא ןשינייטַאל ןוא ןשיכירג םנופ רעלעמקנעד יד .רוטלוק רעשינדייה

 תומכח עלַא ןופ רוקמ רעד ןרָאװעג ןגיוא יד ןיא ייז ייּב ןענייז םוטרעט

 רעלעטשטפירש עטסטבילַאּב ןוא עטסרעלוּפָאּפ יד .ןסיוו ןכעלשטנעמ ןוא

 יד ןעוועג םוקילּבוּפ-ררענעייל ןטנענילעטניא ןקיטלָאמעד םעד ייּב ןענייז

 טנרַאקעג טיִנ טָאה ןעמ .רענדער ןוא ןֿפַארגָאירָאטסיה ,רעטכיד עקיטנַא

 יִּבַא ,תואצוה עסיורג ןגעוו קידנרייר טינ ןיוש ,ימ ןייק ןזא טייצ ןייק

 עשימיור-שיכירג סָאד ןשרָאפוצסיױא ןוא ןבעלוצפיוא ףעקידנעטשלופ סָאװ

 סָאד דָארנ סָאװ ,טינ שודיח ןייק ללּכ רַאפרעד זיא סע ...םוטרעטלַא
 -ענ ןפיוא ןעגנוקעדטנַא עקידנשַאררעּביא טימ ךייר ױזַא זיא ה"י עט9

 ןּבָאה תוררש עכעלטלעוו ןוא עכעלטסייג .רוטַארעטיל רעקיטנַא ןֹופ טיּב

 ןגנעלפ סָאװ ,ןטסיּפָאק ןוא םירפוס ןופ ןטַאטׂש עצנַאנ ךיז ייּב טָאהעג

 -לַאװנ רעד .ןטּפירקסונַאמ עטלַא ןצעזרעּביא ןוא ןביירשרעּביא ייז רַאפ

 -רעד זיא רוטַארעטיל רעשימיור-שיכירג רעטלַא רעד וצ סערעטניא רעקיט

 ץנענילעטניא עשינעילאטיא יד זַא ,טייוו יױזַא ףיוא ה"י ןט19 ןיא ןעגנַאנ

 .רוטַארעטיל עלַאנַאיצַאנ ענעגייא ריא ןקיסעלכַאנרַאפ וצ ןּביױוהעגנָא טָאה

 ,סנַאדעג רעד ןעוועג רבוג ןזיירק עשיטסינַאמוה יד ןיא טָאה רעמ ץלַא

 עטנעקרענַא ןעמעלַא ןופ עקיצנייא םֶלַא ןּביילּב ןוא ןייז ףרַאד ןײטַאל זַא

 רעסיורג רעד סָאװ ,טרעױודַאּב וליפַא טָאה ןעמ .ךַארּפש-רוטַארעטיל
 רעטושּפ רעד ףיוא ןּבירשעג קרעוו ךעלברַאטשמוא ןייז טָאה עטנַאד

 רעשירַארעטיל ראפ ?לאעדיא ןוא רעטסומ רעטסכעה סלַא .ךַארּפש-סקלַאפ

 סע ןּבָאה ןטסינַאמוה עליפ .ָארעציצ רעטלַא רעד ןטלָאגעג טָאה עזָארּפ

 -פעוװ ,קורדסיוא םוש ןייק ןכיורּבעג וצ טינ עגַארפױרע ַא רַאפ טנכערעג

 רעד ןופ "רעטסומ ןרָאּבכיײרגרעדמוא, םעד ייּב טא טינ ךיז טניפעג רעכ

 דיא ?אעדיא ןוא ץלָאטש רעטסכעה רעד .עזָארּפ רעשינײטַאל רעשיסַאלק
 ןצונסיוא ,עיזעָאּפ עשינײטַאל-ײינ א ןפַאש ןטסינַאמוה יד רַאפ ןעוועגנ

 -רענדער ןוא ןפַאש ןשיטעָאּפ רַאפ טװַאלּפ ןוא ,ָארעציצ ןופ ךַארּפש יד

 ןטלַא ןופ רענדער ןסיורג ןקיזָאד םעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ,טסנוק

 -ַאמוה יד ייּב ץַאלּפ ןבושח ץנַאנ ַא ןעמונרַאפ קירָאטער יד טָאה םיור
 ןךיא טסינַאמוה ַא ייּב ןענַאטשַאּב זיא תולדג רעטסערג רעד ןוא ,ןטסינ

 רעדנסַאּפ א ייַּכ ננולמַאזרטפ א רַאפ ןטלַאה דנַאטשמיא ןייז לָאז רע ,םעד

 עלַא טיול טיוּבעג ןייז לָאז סָאװ ,עדעריּביול עשיניײטַאל א טייהנגעלעג
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 רעד ךיוא טָאה טייצ רענעי וצ .טסנוק-רענדער רעסיטנַא רעד ןופ םיללּכ

 רע ּוװ ,ןבירשעג קרעוו עשינַאלַאליפ ענייז אללאוו ָאצנערָאל רעטנרעלעג

 -נייש ןוא ןטיײקיטרַאנגײא עלַא ןרעלסרעד וצ ךעלטפַאשנסיוו ךיז טסיילפ
 ,1 תורצואדטרָאו עריא ןוא ךַארּפש רעשינײטַאל רעד ןופ ןטייק

 עקיטרא יד ףיוא ךיוא העּפשה עסיורנ ַא טָאהעג טָאה ץלַא סָאד

 -ערָאבעג ַא ,ביבח ןּבא בוטי"סש ןּב השמ .ןויירק עטנעגילעטניא עשידיי

 "םורד ןיא בשוּת ַא ןרָאי עננוי יד ןופ ןיוש רָאנ ,ןָאּבַאסיל סיוא רענ

 וו ,,םעונ יכױד , ךוּבנרעל ןייז טקידנערָאפ 1480 ןיא טָאה ,* עילַאטיא

 סידנצונסיוא ,טסנוקטכיר רעשידיי ןֹופ ןעמרָאֿפ יד טלדנַאהַאב רע

 טסיילפ ביבח ןבא .אקיטעַאפ, םוטסירַא ןופ םיללּכ יד ייּברעד

 רעשידיי רעד ןיא ןענייז לסשמ רעד ןוא םאדג רעד זא ,ןזייוורעד וצ ךיז

 8 ןטייצ עשילביב ,עשינומרק יד ןיא ןעמונעננָא ןעוועג ןיוש טסגוק-טביד

 ,"ןשוש חרּפ , קיטַאמַארג עשיערבעה ַא טסאפרַאפ ךיוא טָאה ביבח ןבא

 | .+ טּפירקסונַאמ ןיא ןּבילּבעג רעֶּבֶא זיא יז

 רעטייוצ ַא זיא ןעגנומערטש עקיטלַאמעד יד ראפ רעשיפיט ליפ

 רעטנוא טנַאקַאּב רעמ זיא רעכלעוו ,לאיחי ןּב הדוהי ,רעשרָאפ-ךַארּפש
 | ,ןואיל רסימ ןעמָאנ

 ןסייו רימ ,טנַאקַאּב קינייוו רעייז זיא ןּבעל סנואיל רסימ ןנעוו

 ךיוא טָאה אפונ רע ןוא ,טצרַא ןַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז זַא ,זיולּב

 ןיא טייצ ערעננעל א טּבעלעג טָאה רע .? ןיצידעמ טרידוטש ךעלטנירג

 תקולחמ רעפרַאש ַא תמחמס .הליהק רעקיטרָאד רעד ןופ בר סלַא ַאוטנַאמ

 ."ןסס 110026 1200026 6160400048 זיא קרעװטּפיוה סָאללַאװ 1

 ,"הנשודט איילופ זוחמ וטגומובב ררוגתמוא ?ןָא ןײלַא םזייװ ביבח ןּבא 9

 *םיוא רענַאיצענעװ רעד םיױל ןרימיצ רימ) 'א 'םע ,12 ,'םעונ יִכרדא עז 3

 תלהקב היצנילַאװ תוכלמב יתויחב יכ ןייאו םימש ילע ינא ףךיעמומ 161546 ןופ עּבַאנ

 אבצ רש תרובק תבצמ םש יכ ,םינקזהו רעשב רשא םעה לּכ יל ודיגה ירמיורומ

 שארב ןבא תכצמ ותבצמ תוארל יתהמהמתה אלו יתשח יעמשכו ,הדוהי ךלט היצמא

 ןאש :ונושל הזו ריש הילע קוקח היהו הביתכה יתארכ חרוטהו למעה רחאו ,רחה

 התיח יכ וע תורקל ונלובי אלו .הי וחקל -- לודג רשל -- הרמ לוקב - הניק
 לקשמב תחה ךרדה יּכ יתנמאה ןא ,היצמאל ,,,ינשה רישח םייסמ היה לבא ,תקחמג =

 ירָאַפ ןייא םָאה םייצ רערעײנ רעד ןיא ,"םתמדא לע וניתובא תויה ימימ היה םירישה

 .ַאֹב ביבח ןּבא סָאװ ,ןיטש רעד זַא ,הרעשה עטעדנירנַאּֿב קינײװ ַא טגָאזענסױרַא רעש

 .(228 ,| ,הלשהחפ) לוריבג המלש רעטכיד ןטמירַאּב םעד ןופ הבצט יד ןעוועג זיא ,םּביירש

 ןטימ ןעמַאװצ םכעלטנפערַאפ ןעניז קרעװ םעד ןופ םיִקיּפ ישאר יד זיולּב 4

 ,"ןושל אּפרמע ןעמָאנ ןרעטנוא "םעונ יכרד

 "עמ ַא ןײמַאל ןיא טסַאפרַאּפ םָאה ןואיל רסימ זַא ,םלייצרעד ,דוד ,ןוז ןייז 5

 ,קקעװ שיגיציד
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 רענעי ןופ ןואג ןטמירַאּב םעד ןוא םיא ןשיווצ ןכָארּבעגסיױא טָאה'ס סָאװ

 םנופ לעפַאּב ןפיוא טזומעג תקולחמיילעב עדייּב ןּבָאה ,ןולוק ףסוי ,טייצ

 ךָאנרעד סָאה ןואיל רסימ .ַאוטנַאמ (1749) ןזָאלרַאפ גָאצרעה ןקיטרָאד

 ךָאנ ןּברָאטשעג זיא רע ּוװ ,לָאּפַאעג ןוא אנַאקנַא ,אודאּפ ןיא טּבעלעג

0 1 | 

 ,ןטייקכעלנעזרעּפ עטנַאסערעטניא י ד ןופ ענייא זיא ןואיל רסימ |

 ןעניפעג ןוא ,הפוקּת רעיינ ַא ןופ לעווש רעד ףיוא ןעייטש ייז תעּב סָאװ

 ןריפ דנילב טינ ךיז ייז ןזָאל ,ןרוטלוק ייווצ ןופ העּפשה רעד רעטנוא ךיז

 עטלַא סָאד ןקינייארַאפ שיטעטניס ןווּורּפ רָאנ ,ןעגנומערטש עיינ יד ןופ

 יטייצ רעמ ,עייג ןכוּת ןלופטרעוו ןטלַא םעד ןבעג ןוא םעייג םעד טימ

 רעד ןופ רענעק רעקיטכיט א ןעוועג זיא ןואיל רסימ .ןעמרָאפ עקיסעמ

 רבא ףיוא םישוריּפ ןכירשעג טָאה ,* עיפָאזָאלּפ רעשיכירג-שיבַארַא

 רע ּוװ ,"יפוי ללכמ , קיגָאל ןגעוו ךובנרעפ ַא טסַאפרַאּפ ,* קרעוו סדשר

 ןה ,"םיפסלּפתמ , יד ןגעק ןח ףרַאש ץנַאנ המדקה רעד ןיא סיוױַא טערט

 סָאװ ,ץלא ןטסּבילמַא זיא יז , סָאװ ,רעקיטסימ יר ,"םינָארַאנ , יד ןנעק

 םייצ רעּבלעז רעד ןיא ..("טרעּפמולעגמוא ןוא דליוו ןטסייממא זיא'ס

 + "סנטסענער רעד ןופ םעטָא רעד קרעוװ סנואיל רסימ ןיא ןיוש ךיז טליפ

 ,5 ָארעציצ ןֹופ קרעװ יד הדמתה סיורג טימ טרידוטש רע ' .הפוקת

 ?נגעלעגנָא עכעלרעייפ ייּב טנעלפ ןוא ,םישרפמ ערעייז ןוא * ןַאיליטניװק

 ןענייז סָאװ ,סעדערטסעפ ןוא -ּביופ ענעּביוהעג טימ ןטערטסױרַא ןטייה

 קירָאטער רעקיטנַא רעד ןופ םיללּכ עטסגנערטש יד טיול טיוּבענ ןעוועג

 ןופ דניק ַא רַאנ טינ ןעוועג רעּבָא זיא ןואיל רפימ .טסנוקירענדער ןוא

 רענייפ ַא .לארשי קלָאפ ןטלַא םנופ ךיוא טרעיינ ,סנַאסענער ןגנוי םעד

 ןיא ןּבירשעג ןיא סָאװ ,ןיו סנואיל רסימ וצ װירּב םילַאסנַאװָארּפ בקעי ןיא 1

 .קירעּבעל ַא ןגעװ יװ טדערעג ןואיל רסימ ןגעװ ךָאנ טרעװ ,0

 ןיא'ס םערָאװ ;ןלעװק עשינײמַאל ןוא עשיערבעה יד סיוא  ןיולּב ,המא ?

 ,ליּבַארַא םנָאקעג טָאה ןואיל רסימ יצ קפס רעסיורג ַא

 עו ,קרעװ סגואיל רסימ עכעלטנפערַאפ םינ עקיזָאד יד ןגעװ תוכירַאּב רעמ 4

 ,86--77 'ז ".ןרעּביא ,רּבעה, ,רעדיינשנייטש

 םתֹולכְסל םהל ברעי רתוי לוטבהו ענמהה תנרדמב רנדה היה רשא לכו 4

 ,) 'םונ ,ענַצלײּב עז תוכירַאּב רעמ ,"םיעג המו בוט המ הנה :ורמאו

 רעשיטילָאֿפ ןוא רעלעמשטּפירש ,רענדער רעשימיור רעטמירַאּב -- ָארעציצ 5

 ,גנונעכער.טײצ רעכעלטסירק רעד רַאּפ ה"י ןמצעל ןיא טּבעלעג טיה ,רעומ

 ןיא ּבעלעג טָאה ,רעקיטירק ןוא רעלעטשטּפירש רעשימיור רעדנטײרַאּב 6

 יגנונעכער.טיײצ רעכעלטסירק רעד ןופ ה"י ןטשרע
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 טינ רע טָאה ,ךַארּפש רעשיערּבעה רעד ןופ רעשרָאפ ןוא טיסליטס

 -וימ רענעמונעגנָא ייווא ןטסינַאמוה יד ייּב רעד טימ ןייז םיּכסמ טנָאקעג

 רעשינואג ןופ רעטסומ רעטסכעה רעד זיא ָארעציצ רעטלַא רעד זא ,גנונ

 ,ןזייוורעד טלָאװעג טָאה רע .,ליטס-עזָארּפ ןטסמוקלופ ןוא טסנוק-רענדער

 טסנוק-רענדער רעשיטעטַאּפ ןוא ליטס םענייש ןופ טיּבענ םעד ףיוא זַא

 יד ןוא םיאיבנ יד רעטסיימ עטסערג יד סלא ןרעוו טנעקרענָא ןפרַאד

 ןייז טסאמראפ רע טָאה קעוװצ םעד וצ .רעּביירש-עטכישענ עשילּכיּב

 .2 "םיפוצ תפונ,, קרעוו טסּוװַאּב

 רעשידיי רעטשרע רעד ןעוועג זיא ַאוטנַאמ ןופ בר רעקיזָאד רעד

 ןיולּב טינ ?ּביּב יד ןטכַארטַאּב וצ טומ םעד טאהעג טָאה סָאװ ,רעשרָאפ

 סלא ךיוא רָאנ ,קרעוו קילייה ןוא ךעלטעג סלַא ,''ש ד וװ ק ח יבתּכ , סֵלַא

 םֶלֵא ,רעלעמקנעד עשירַארעטיל עטסקידרעוװקרעמ יד ןופ סנייא
 סיורא טייג ןואיל רסימ .ןעננוכיירגרעד - ט ס נוס עטסכעה ןופ ךובלמַאז

 יד ןשיװצ םלשומס רעתמא רעד זַא ,טקנוּפדנַאטש סנַאיליטניוװק ןופ

 -כעלנעזרעּפ עשילַארָאמ ענייר א ןייז ךיוא ייּברעד זומ רענדער עסיורג

 רעטשטנעבעג טָאג ןופ רעד ףרַאד ננוצ ענעפילשעג ַא ץוחַא ןוא ,טייק

 רַאמרעד .תולעמ עקיטסיינ עטסכעה טימ ןעקנָאשַאּב ןייז ךיוא רענדער

 יד ןעוועג סרענדער עטסערג יד ןענייז ,ןואיל רטימ סיוא טריפ ,עקַאט
 .* םיאיבנ יד -- המוא רעזנוא ןופ רעײטשרָאפ עטסנביוהרעד ןוא עטסעּב

 ןואיל רסימ ךיוא זיא רעטלַאלטימ םנופ עטנרעלעג בור סָאד יו

 תועידי עכעלטפאשנסיוו ןוא תומכח עלַא זַא ,טנייצרעביא טסעפ ןעוועג

 רעכעלטעג רעד תעּב ,ןואיל רפימ טנָאז ,םיאיבנח ימיּב .ןדיי ןופ ןעמאטש

 יד ןעוועג ,ןדיי ,רימ ןענייז ,ןויצ גראב םעד רעביא טורענ טָאה טסייג

 הרוּת עקילייה רעזנוא ןוא ,ןסיוו ןכעלשטנעמ ןקיטיײזלַא םעד ןופ רטנערט

 ןענַאטשעג לערוטלוק ןענייז רימ .תומכח עלא ןופ רוקמ רעד ןעוועג זיא

 טלאמעד ןעמ טנעלפ טסיזמוא טינ ןוא ,רעקלעפ ערעדנַא עֶלַא ןופ רעכעה

 וירק ַא רַאפ ךַארַּפש רעשיערבעה ןגעװ ןעננוזעלרָאפ ןטלַאהעג טָאה רע 1
 ןגעװ עוז ,ךיבנרעל לעיצעַּפס ַא 1454 ןיא טסַאפרַאפ קעװצ םעד וצ םָאה ןוא םיילעגנוי

 ' ,1 'םונ עגַאלײב םעד

 קרעװ ןייז םנָאמרעד לָאמ רָאֹּפַא טרָאד םרעװ םע לייװ ,1454 ךָאנ טסַאפרַאֿפ

 .ַאֹב ךיז ןּבָאה רימ .רָאי ןקיזָאד םעד ןיא םקידנערַאפ טָאה רע סָאװ ,"ריפסה תנבלא

 .עלּב יד לי רָאנ ,(1480 רַאֿפ) עּבַאנסיױא רענַאוטנַאמ רענעמלעז רעײז רעד טםימ טצונ

 .סיוא רעטיײװצ רעד םיול ןריטיצ רעמייװ ריס ןלעװ ,םרירעמונ םינ טרָאד ןענייז רעמ

 | ,1862 ןיא טכעלטנפערַאפ םָאה קענילעי סָאװ ,עּבָאג

 שעטכ התלוגסו המואה יריחב וה הצלהה ינלפומ הולוא 211 ,"םיפוצ תפונא 8

 קוח' תו לכו ,םהילע ךורע ןיא רשא םיאיבנה רמול ינוצר ,םלוכ תולעמה םהב ומלשצ
 ,ו"א 184 ,23 ,ןטרָאד :ךיוא עֶז ."וגַאיליטנייק .ידבד
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 יװ ,רעּבָא םעד טייז ."הזה םעה אוה ןובנו םכח םע,, :ןגָאז זנוא ףיוא
 יד ןופ טרָאװ סָאד ןרָאװעג ןגיוושטנא דניז עסיורג ערעזנוא תמחמ זיא'ס
 ,המכח רעזנוא ןופ ןלאװק יד ןרָאװעג ןענייז טנקירטעגסיוא ןוא ,םיאיבנ
 ןופ ןשינעפיט יד ןיא ןעגנירדוצניירַא דנַאטשמיא טינ ןיוש רימ ןענייז
 ןעעז רימ זַא ,ןטיּבעג טייוו ױזַא ףיוא ךיז טָאה עגַאל יד .שדוקה יבתּכ יד
 -ַאּב רימ יװ ,םעדכָאנ טשרע :גנוניישרעד עקידננלַאפ טפָא ץנַאג טציא

 --- ןסיוו ןופ ןגייווצ ענעדיישרַאפ טימ ןלעווק עד מ ע ר פ םיוא ךיז ןענָאק
 זנוא רַאפ טלָאמעד ךיז ןקעלּפטנַא סע ןוא ,ןגיוא יד זנוא ייּב ךיז ןענעפע
 זיּב ןענייז סָאװ ,טייקנייש ןוא חמכח ןופ תורצוא עצנַאג לּביּב רעד ןיא
 ,ןואיל רסימ ףיסומ זיא ,עּבלעז סָאד .ןליוהרַאפ זנוא רַאפ ןּבילּבעג טציא
 כָאה ךיא יו ,םעדכָאנ טשרע  :אפונ רימ טימ ןעמוסעגרָאפ עקַאט זיא
 ןסיורג םעד ןוא תוהפ םעד טימ טנַאקַאב 1 םירוקמ עדמערפ סיוא ךימ
 טימ ןקוק ןּביוהעגנָא ?לּביּב רעד ףיוא ךיא ּבָאה --- קירָאטער ןופ טייטַאּב
 ּבָאה ךיא מָאװ ןנעו ,סניוזא ריא ןיא טקדעמַאּב ןוא ,ןגיוא ערעדנַא ץנַאנ
 -רַאפ טלאמעד טשרע ּבָאה ךיא .טַאהעג טינ הנשה ןייק רָאנ רעירפ
 עכעלכיילגראפמוא ןוא טסנוק עשירָאטער עסיורג יד ןצעש וצ יו ןענַאטש
 -יטס יד ןענייז ייז ןגעקַא סָאװ ,לּביּב רעד ןיא ןטייקנייש עשיטסיליטס
 עניילק יו ,רעקלעפ ןוא ןרוטַארעטיל ערעדנַא ןֹופ ןטייקנייש עשיטסיל
 רעטייוו טלייצרעד ןואיל רסימ ןוא .ןונבל ןופ ןרעדעצ יד ןגעק ךעלעזערג
 טימ טנאקַאּב ךיז טָאה רע יװ ,םעדכַאנ טשרע ױזַא יו ,תולעּפתה טימ
 יד זַא ,ןענאטשרַאפ רע טָאה ,ארעציצ ןוא ןאיליטניווק ןופ קרעוו יד
 -סיימ עקיסַאלקטשרע ןוא רענדער עשינואג ןעוועג ךיוא ןענייז םיאיבנ עשידיי
 יד ןגעוו זנור טימ טדער ןואיל רסימ ןוא ?ליטס ןשיטעטַאּפ ןופ רעט
 טינ ןּבָאה רימ זַא ,ןהנעט סָאװ ,"קלָאפ רעזנוא ןופ םימכח עטשרמולּכ
 סע ןענייז ייז זַא ,ןעניימ ייז .םירוקמ עדמערפ סיוא המכח ןכוז וצ סָאװ
 רעּבָא ןּבָאה יז --- ''רידאוו הרוּת לידני , קוסּפ םעד םייקמ טימרעד
 .םערָאװ ,הרוּת רעזנוא דייר ערעייז טימ זיולּב ןקירעדינרעד ייז ;תועט ַא
 ןשרָאפסױא ןכעלטנירג םוצ טריפ סָאװ 4,געוו ןפיוא רענייטש ןנייל יז
 . תורצוא !ערַאּבצַאשמוא עריא

 ןענַאיליטניװק ןמסיײממַא ןואיל רסימ טרימיצ "םירוקמ ערמערפ, יד ןופ :
 ןעמָאננגיא םעד רעטנוא רָצְנ ,ןעמָאננעילימַאפ םייּב םידנעטש םינ טפור רע ןכלעװ ,ָארעציצ
 'ףיז טפוררַאֿפ םּפָא ץנַאג ,ָאנירָאטיװ שרפמ ַא סָארעציצ ךיוא ןוא ,(דטווזטפ) .ַאילומ
 ןּבָאה לָאז וססירַא סָאװ ,(הצלהח רוציק) "ךוּבנרעל ןצרוקא ַא ףיוא ןואיל רסימ ךיוא
 ,(99 ,88 ,65 ,טרַאד) ןודקומ רדנסכלַא רַאֿפ לעיצעּפס ןּבירשעג

 ,"א ,192 ,184 ,ןטרָאד 2

 ,49 ,ןטרָאד *
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 "טנורנ יד םיס רענעייל עגייז ןענעקַאּב וצ ךיז טסיילפ ןואיל רסימ

 םטיר ןופ םיללּכ ןוא ןצעזעג עקיטראנגייא יד טימ ,קירָאטער ןופ תועידי

 רעשיטעטַאֿפ רעדעי סיוא ךיז טנכייצ ייז טימ סָאװ ,גנַאלקנעמַאזוצ ןוא

 ןפוא ַא רַאפ סָאװ ףיוא ןרעלקרע רע טווּורּפ םרָאפ רערעלוּפָאּפ ןיא ,ליטס

 -נוכיילגראפ ןוא סנכייצ ,ןלָאּבמיס ןופ ףליה טימ ןשטנעמ םעד טגנילעג םע

 טייקיטרַאדנדיישראפ עכייר רעייחענמוא יד ןטייווצ םעד ןּבעגוצרעּביא ןענ

 סָאד ןוא .ןעגנומיטש ןוא ןטקעפַא עכעלשטנעמ ןופ טייקיּבראפליפ ןוא

 ךעלסילשסיוא טרירטסוליא ןוא ןטכױלַאּב ''םיפוצ תפונ,, ןיא טרעוו ץלַא

 "נוא ןופ ןעגנּועז עטרעטסיײיגַאּב זיולּב טינ ,?ביּב רעד סיוא ןטַאמוצ טימ

 ןואיל רסימ ןֹומ ןרעוו ןיילַא טָאג ןופ דייר יד ןֿליפַא רָאנ ,םיאיבנ ערעז

 -רעירפ יד תעּב .ליטס םענייש םענעּביױהרעד ןופ רעטסומ סלַא טכַארּבעג

 ןיא ,תוא ןקירעּביא ןדעי ןיא ןּבָאה ,הלבק-ילעּב יד טרפפ ,םישרפמ עקיד

 רעד ןיא רָאפ טמוק סָאװ ,קוױדסיוא רעדָא טרָאװ ןטרזחענרעּביא ןדעי

 תפונ , לעּב רעד טמוק --- תודוס עקיטלַאװג ןוא םיזמר עפיט ןעזעג ,הרוּת

 טזייוו ןוא ןעננוצוּפאּב-ליטס עטושּפ סלַא ץלַא סָאד טרעלקרע ןוא ''םיפוצ

 ןרעדָאפ סָאד ןוא ,קירָאטער ןופ םיללּכ יד טיול ןייז ױזַא זומ סָאד זַא ,ןָא

 .1 טסנוק-רענדער רעשיטעטַצּפ ןופ ןצעזעג יד

 טפַאשטנַאקַאּב יד עקַאט זַא ,רעטנוא יײיּברעד טכיירטש ןואיל רקימ

 טָאד ןוא ןעמרָאפ-טסנוק עשיטעָאּפ ןוא ליטפ םענייש ןופ ןצעזעג יד טימ

 רעטוג סלַא ןעניד ןָאק קירָאטער ןופ םיללּכ יד טימ ךיז ןצונַאּב עקירעהעג

 ;טסקעטילּביּב םעד ןרעלקרע םייּב ה"ד ,קיטענעזקע רעד ןיא ?טימספליה

 -ַאֹּב עצנַאג ןוא ןקירדסיוא עליפ ליּפשייּב סלַא ייּברעד טגנערּב רע ןוא

 "מוא ןוא לקנוט סיוא רַאפרעד ןזייוו סָאװ ,27ּביּב רעד סיוא ןעגנוּביירש

 -ער ןופ טקנוּפדנַאטש םנופ טינ ייז טכַארטַאּב ןעמ לייוו ,ךעלדנעטשרַאּפ

 ָארּפ טימ ןָאט וצ ָאד טָאה ןעמ זַא ,טסעגרַאפ ןעמ ןוא ,טסנוק רעשירָאט

 סע ּוװ ,ןּפַאש-טסנוק ןשיטעָאּפ ןוא ליטס ןשיטעטַאּפ םענייש ןֹופ ןטקוד

 .ןצעזעג ערעדנוזַאּב ןקיטלעוועג

 ןעגנומיטש עקיטלָאמעד יד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ רעייז זיא'ס ןוא

 ןעוועג זיא ''םיפוצ תפונ,, סנואיל רסימ סָאװ ,םוטנדיי ןשינעילַאטיא םייּב

 שּבכמ תחּתמ ,, סױרַא זיא'ס סָאװ ,רעכיּב עשִיערּבעה עטשרע יד ןופ סנייא

 םעדנירגעג טָאה סָאװ ,ּתַנֹוּכ םהרבַא טצרַא רעטעדליּבעג רעד ."סופדה

 ןיא קורד עשִיערּבעה א ןרָאי רעקיצעּביז יד ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא

 ,193 ,ןטרָאד 1

 ,ו"זַצא 171 170 ,90 ,26 ,ןטרָאד 2



 גרעבניצ י ר"ד 6ש

 זַא ,''קירָאטער , סנואיפ רסימ ןופ טקיצטנַא ױזַא ןעוועג זיא 1 ַאוטנַאמ
 טנַאקַאּב רעכיג סָאװ יז עּבַאנפיוא עטשרע ןייז ראפ ןטלַאהעג טָאה רע
 ,2 ןזיירק ערעטיירּב יד ןכַאמ

 1454 ןיא טָאה ןואיל רסימ זַא ,ןזיוועגנָא רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ
 ,קיטַאמארג רעשיערבעה רַאפ ךוּבנרעל ַא םידימלּת עניייז רַאפ טסַאפרַאֿפ
 ,ןזיירק עשידיי ןיא טײרּפשרַאפ קרַאטש ןעוועג זיא קרעוו עקיזָאד סָאד
 טקרַאטשעג ךיז טָאה'ס רעמ סָאװ ,טרעדנוהרָאי ןט19 םנופ רעּבָא ףוס םוצ
 עכעלטסירק יד ןיא ךיוא ךַארּפש רעשַיערּבעה רעד וצ סערעטניא רעד
 רעד טקעװרעד עטנרעלעג עשידיי יד ייּב ךיז טָאה ,ןזיירק עטנרעלעג
 ייז רַאפ ןפַאש ןוא ןגעלָאק עכעלטסירק ערעייז ףליה וצ ןעמוק שטנּוװ
 -?ביּב רעד טימ ךיז ןענעקַאּב סָאד ןרעטכיילרעד ןלָאז סָאװ ,רעכיּבספליה
 -יד םהרבא ,דימלּת סנואיל רסימ סע טָאה קעוװצ םעד וצ טָא .ךַארּפש
 ,"םהרבא הנקמ , קרעוו שיטַאמארג טנַאמרעד ןּביױאןייז טסאפראפ ,סעמלעּב
 קרעוו ןייז טביירש רע זַא ,ןָא ןיילַא ייּברעד עקַאט טזייוו רעסַאפרַאפ רעד
 רַאפרעד ןוא ;{! "רעסלעפ ערעדנַא  רַאמ ךיוא רָאנ ,ןדיי רַאפ זיולּב טינ

 רעשינײטַאל א טימ ןעמַאזוצ (1998 ,קידענעוו) ןענישרעד קרעװ סָאד זיא

 טימ טקורדעג ןטוועג ןזיא טסקעט רעשִיערּבעה רעד ןוא ,גנוצעזרעּביא

 .ןענעייל םייּב ןרעוו לשבנ טינ ןלָאז ''םִייוג,, יד ידכּב ,תודוקנ

 -רעד עקיטכיוו ַא קפמדילב טייצ רענעי רַאפ זיא קרעוו סעמלַאּבײד
 יוּב םעד ןדנירגַאּב שיפָאזָאליפ טווורּפ ?םהדבַא הנקמ,, לעּב רעד .גנונייש
 קילברעביא ןשיטירקישירָאטסיה ַא טינ ,ךארּפש רעשייערּבעה רעד ןופ
 טפרַאו ןוא קיטַאמַארג רעשִיערּבעה רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןגעוו
 רע סָאװ ,* םיקדקדמ עקידרעירפ יד ןופ ןעגנּוױשנָא עליפ ּפִא ייּברעד

 ;249 ,'רוטַארעמיל דנוא עשכישעג רוצפ ,ץנוצ עז 1

 ירמא דיגמ רפס יתיארו יתדרי, :"םיפוצ תפונ,; ףוס ןיא טמירשוצ ןייז עז
 יסומלקב ידי יתחלשו 'תיכשמ ירדח לא ויתאכהו ויתקבח ףא ויתזחא ןכ לע ;,,רפש
 ,"םיברה תא וב תוכול ויתבתכז

 קודקדח יללכ יתרבחוא 11474 ןופ װירּבַא םענַײז ןיא םּביירש , ןואיל רסימ 8
 עו) "םיקוחר םייאב וטשפתהו םדצמ ילכואל שבדמ וקתמ רשא הנש םירשע יל הז

 ' 432 ,שװ ,"ןרושיא סקַאנ ?

 "ותלו שורדל ובל ונבדי רשא םילרלה ןמ וא לארׂשי ינבכמ שיא אצמא םאנ 4

 .ןכוש רבד ונב יכ ץראה ימע לכ ועדי הז ינרפסב יּכ .,,הפצא וּכ רשֲא המכחקה
 | ."רבגנ וננשלבי

 תנקמא ןיא .(יחמק רוד 'ר) ק"רר םעד ןגעק סױרַא רע םערט טפָא סרעדנװַאּב 5

 ןט'םיבר יוָּבשִח רשא ,.סה הלאפ ?ןקורדסיוא ענױזַא םּפָא ריס ןענעגעגַאב "םהרבא
 ,"ומע ביבחהו יחמק דוד יּבו שבּתשנ הולו ,,,םהירבד יניעב וארג אלו םיקדקדפה



 1 ןדיי ייב רוטַארעטיל רעד ןופ עטכישענ יד

 יר ןשיווצ רעטשרע רער בגַא זיא סעמלאב-יד .עטעדנירגַאבמוא רַאפ טלאה
 -בלעז ץנַאג םִלֵא סיסקַאטניס םעד סיוא טלייט סָאװ ,ןגָאלָאליפ עשידיי
 ,1 קיטַאמַארג רעד ןיא לייט ןקידנעטש

 טווּורּפ רע יוזַא יו ,רעסַאּפרַאפ רעזנוא רַאפ זיא שיטסירעטקַארַאכ
 ןיא שדוק-ןושל ןַא ,גנוניימ ענעמונעגנָא יד ןה ןדנירגַאּב ךעלטטאשנסיוו
 יד ןיא זַא ,םילבוקמ יד ןופ ערעל יד ןה ,ךַארּפש עטלייוורעדסיוא יד
 ענעגרָאּברַאפ ַא טסעטש "תויתוא יפוריצ ,, יד ןיא ןוא רעטרעוו עשילּביּב
 סָאװ ,הרגַא רעשילּביּב רענייש רעד ףיוא ייּברעד ךיז טציטש רע ,טפַארק
 ןשינעפעשַאּב עלַא ןושארה-םדא וַאפ טכַארּבעג טָאה טָאג זַא ,טלייצרעד
 ןּבעג ןעמענ ייז לָאז רע ,ןעלמיה יד ןופ פנייפ עֶלַא ןוא דרע רעד ןופ
 טעוװ סָאד ,שינעפעשַאּב רעדעי ןפורנָא טעװ שטנעמ רעד ױזַא יװ ןּוא
 רעטנוא טכיירטש ,טינ קפס ןייק זיא סע ."ןעמָאנ רעקיטכיר ןייז ןייז
 ףיוא ןבענעג טָאה ןושארה-םדָא סָאװ ,גנונעכייצַאב עדעי זַא ,סעמלַאּב-יד
 ןייז ףיורעד טָאה ומצעבו ודובכּב רעפעשַאּב רעד ןוא ,2 שרוק-ןושל
 ןופ תוחמ ןתמא םעד טקידדעגסיוא סירנעטשלופ טָאה -- ןבעגעג המּכסה
 רעד ררועמ זיא ,רַאפרעד עקַאט טָא .שינעפעשַאּב רעקידנפערטַאּפ רעדעי
 ה"ד ,שיוק-ןושל ךַארּפש עשִיערּבעה יד רימ ןפור ,"םהרבַא חנקמ, לעּב
 ;?טמיטשַאב ןוא טפַאש סָאװ ,עטלייוורעדסיוא ןוא עטלייטעגסיוא יד
 -עג ןוא ןפירגַאּב ענייז ןפַאשענ ןטשרע םוצ שטנעמ רעד טָאה ריא ףיוא
 רעטלוב ראפרעד ןסירד ןעמענ ןוא ןעגנונעכייצַאּב עריא ןוא ,ןעקנַאד
 * תונושל ערעדנַא עלַא ייּב יו ,ןכַאז יד ןופ תוחמ ןתמא םעד סיוא

 טימ רעֶּבָא ,תֹואיקּב סיורג טימ ןבירשעג זיא "םהרבא הנקמ , רעד
 םינ רַאפרעד טָאה קרעו סָאד ןוא ,ךַארּפש רעקיגָאװרעװש רעטרַאה ט
 ןּבָאה סָאװ ,ןזיירק יד ןיא טרפּב ,םלוע םייּב ןעמונעגסיוא סרעדנוזַאּב
 עכעלטסירק יד ייּב -- קרעוװ סעמלַאּבייד ןיא טקיטיונעג ןטסײממַא ךיז
 ךַאפ ךרדיהרומ ןוא יּבר רעתמא רעד זיא רעּבֶא רַאפרעד .* ןטסִיערּבעה
 ןרָאװעג ןסיוװ ןשִיערּבעה ןופ טיּבעג ןפיוא ןטסינַאמוה עכעלטסירק יד

 .(שומשהו הבנרהה רעש) "םהרבא הנקמא ןיא רעש ןטעּביז םעד עז 1
 יננַאנמוא יד זַא ,תויאר "עכעלטּפַאשנסיװ, ןעגנערּב ךיוא םװורּפ סעמלַאּב.יד 7

 .ןושל רעדנַא ןייק טינ ןוא שְוערּבעה ןעװעג ןיא תורוד עכעלשטנעמ עטשרע יז ןופ ךַארַּפש
 ארובה םיכסה ובש ןושלה והז יכ ןימאג ןכלא :רעש רעטשרע "םחרבא הנכמא 5

 פד בגה רצויה אוהש עודיה שדקח :רמול הצור שדוקה ןושל ארקי ןכלו ,םדאה םע
 ,"שודק לכמ םתס שדקה םחי רתֹוי תואי ודבל ול ןכלו םישודק לכ לע שדוקמו

 םעמלַאּביײד םימ ןטסיערּבעה עכעלטסירק יד ןֹופ םיײקנדיופוצמוא רעד ןגעװ 4
 .39--37 ,ו"זַאא *ענערמייבפ :סםעלרעּפ ייַּב עו ,קרעװ



 גרעבניצ .י ר"ד , 62

 טנַאקַאּב ,יזנּכשַא יולה רֶׁשֲא 'רב והילא רוד-ןּב רערעגניי ַא סעמלַאּבייד
 ,אטיוועל והילא ךיוא ןוא רוחּב .ןהילא ןעמָאנ םעד רעטנוא

 רימ ;תועירי עּפַאנק ץנַאג רימ ןּבָאה ןרָאי עגנוי םיולה וחילא ןגעוו

 ןֹופ טייוו טינ ,םייהשּפיא ףרָאד םעד ןיא ןרָאּבעג זיא רע זַא ,זיולּב ןסייוו

 סָאד .אּתנולַּפ לקיטש ַא ןַארַאפ זיא רָאיז סטרוּבעג ןייז ןגעוו ,גרעּבנרינ

 רעד ףיוא ייַּברעד ךיז קידנציטש ,1479 ראי סָאד ןָא ןזייוו ןפַארנָאיּב בור

 ןענישרעד זיא עכלעוו ,"רוחּב , ןופ עּבַאנסיוא רעטייווצ רעד וצ חמדקה |

 ,"חנש םיעבש ןבכ ינא ירחו, :ךיז ןגעוו טגָאז יולה והילא ּוװ ,1842 ןיא

 ןיא וחילא 'ר זַא ,ןענעכער ןוא עטַאד רעקיזָאד רעד ןיא רעֶּבָא ןקפס רימ

 ירעש , קרעוו ןזעיגילער םעד ןופ טַאלּב ןטצעל ןפיוא .1468 ןיא ןוָאּבעג

 רעכלעוו ,יולה והילא טזייוו ,12548 ןיא ןענישרעד זיא'ס סָאװ ,"ארוד

 רע זַא ,ןָא שוריפּב ,עּבַאנסיױוא רעקיזָאד רעד ןופ רָאטקערָאק ןעוועג זיא

 .,1468 ןיא ןרָאבעג זיא רע זַא ,תועמשמ .! רָאי קי צ כ ַא טלַא ןיוש זיא

 ןוא ,ןעוו :ןיז ןיינ ןופ רעטסנניי רעד ןרעטלע ענייז ייּב ןעוועג זיא רע
 ,עילאטיא ןייק ןעמוקעננָא זיא יולה והילא ןדנעטשמוא ערעפָאו ייּב

 טכַארבעג ןיהַא םיא ןּבָאה ךעלניײשרָאװ טסכעה .רָאלק ףיוא טינ ןעמ סייוו

 ןזָאל ךיז ןדיי עשטייד ליפ ױזַא ןעגנּוװצעג ןּבָאה סָאװ ,תוּביס עבלעז יד
 עשטייד יד ןיא ןדיי ףיוא תומידר עקידנעטש יד -- עילַאטיא-םורד ןייק
 עסיורג ענייק יולח וחילא טָאה דנאלשטייד ןיא זַא ,רָאלק זיא סע .תונידמ
 ?יכּב ןענייז ןדיי עשטייד יד .ןּברַאװרעד טינ תועידי עשינָאלַאליּפ
 עשידרפס יד ייּב ןוא ,קודקידה תמכח ןיא ןעוועג טנוװַאהַאּב קיניײוװ רעייז

 טסיזמוא טינ םיזנּכשַא יד ןּבָאה טייצ רענעי ןופ ןדיי עשינעילַאטיא ןוא

 קפס ןייק רַאפרעד זיא סע ;? "הפ ידבכ , ןוא "המש יגלע , סלַא ןטלָאגעג

 :ַָאמיװעל הילא ןופ ריש רעקידננלָאפ טקודעגּפָצ זיא טרָאד 1
 ארודמ בר קחצי םש לע ארוד ירעׂש םיענ רפפ

 ,תרוח םיניד וחומכ ןיא לכאמ ירבד לכ רוסיא וּב
 הרות ידומל תועיד בור םע ,חדנ תונלה דמצנ וב

 חריציח לש ןפק רּפסמ ןכ ,ס"בשמ 'ג טרפל ספדנ

 ,הרובגל '8 ןקז ,רוחב וחילא אוח ררושמה
 ,58 ,7 ,ןטרָאד 114 ,3 ,"סטנעירָא ,ר ,לבי,רעטיל, 1199 ,1 "ןויצ , !ךיוא םעד ןנעװ עז

 יונּ:שאה ןחּכ לואש ֹוצ װירּב ןטסּוװַאּב ןייז ןיא סיוא טקירד לאנברּבא קחצי 2

 טביירש ,'םיזנּפשא; ערעדנַא עלַא ןשיװצ םַאנסױא סלַא ,רענעי סָאװ ,גנורעדנּוװרַאפ ןייז
 ןוכי לב ןושל תוחצ רבד רחמ וינפוא לע רובד רבד םימכח ןושל, :שָיערּבעה ןייש ױזַא

 תחת חמה םיבר ןכו םימלש םא חינבר יפב אלו תבצוח ונממ רשא ריצח ,ונכשא ץראנ

 ('א 'מע 11 ,'וכו תובושת) "הניב ןיאו ןושל געלו ןואו למע םנושל
 לכו) גָאניצנוש עשוחי .רענעילַאטיא רעד ךיוא טּביירש ןיז םענענגייא םעד ןיא

 םיתפשב אמבל םהב הכ ןיאו ןושל ידבכו החפ ידבכ חמש יגלע םח םעבטב םיזנכשאה

 עו) "םתוא עמשש ימ אלא םניבי אלו ,םבל ךות ןכושה קמועח סיטלוקב בותכל אלו
 ,(א 'םע ,29 ,עבָאגסױא רענַאיצעגנעװ ,"תורודה ארוק,
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 ,ןרָאװעג "קדקדמס , רעסיורג רעד זיא יזנּכשאה וחילא סָאװ ,סָאד זַא ,טינ
 םנופ ףוס םוצ ןיוש .?וש רעשינעילַאטיא רעד ןעקנַאדרַאפ וצ סע ןעמ טָאה

 טניפעג 1804 ןיא ןוא קידענעו ןיא יולה והילא רימ ןענעגענַאּב ה"י ןט8

 ענייז ןיא טפיטרַאפ ַאודַאּפ רעטנעצירוטלוק ןטלַא םעד ןיא ןיוש ךַיז רע

 עטשרע ןייז .םידימלת טימ טלננירענמורַא ןוא ! םידומיל עשינָאלָאליפ

 קיטַאמַארג סיחמק ףסוי וצ שוריּפ ַא ןעוועג זיא טעּבוַא עשינַאלַאליפ

 -עלקרע ןוא תופסוה - סרוחּב והילא קנַאדַא סָאװ ,''תעדה יליבש ךלחמ,

 יז :;ןויירק עכעלטסירק יד ןיא ןעמונעונָא רעייז ןרָאװעג יז זיא ,ןעגנור

 טסיערבעה רעטנַאקַאב רעד ןוא ?.  ןבַאנסיוא עליפ ןטלַאהעגסיוא טָאה

 וצ טָאה רע ליפיוו ןעוועג הדומ ןיילַא טָאה סָאװ ,רעטסנימ ןַאיטסַאבעפ

 יליבש ףךלהמ, םעד ןּבעגענסױרַא טָאה + ,* אטיוועל והילא ןעקנַאד

 .(1856 ,1831 ,לעזַאּב) גנוצעזרעּביא רעשיניײטַאל ַא טימ "תעדה

 עכעלדנייפ יד ןופ טנעה יד ןיא ןיירא זיא ַאודַאּפ תעַּב ,1809 ןיא

 ןוא קידייל ןוא ,ןגעמרַאפ ץנַאנ ןייז ןרָאלרַאפ יולח והילא טָאה ,תולייח

 (1514 ןיא) םורַא ראי עקינייא ןיא .קידענעװ ןייק קעװַא רע זיא זיולּב

 ןטנרעלענ םעד טימ ךיז טעדניירפַאּב רע ּוװ ,םיור ןיא ךיז רע טצעזַאּב

 יד טָא .ָאברעטיװ אידישזדע ןכעלטסייג ןשיליוטַאק ןבושח רעייז ןוא

 עקיטכיװ טסכעה ַא טליּפשעג טָאה טפאשדניירפ עקירָאיגנַאל עקיזָאד

 טָאה ָאידישזדע .* טייקיטעט רעכעלטפַאשנסיװ סָאטיװעל והילא ןיא עלָאר

 םימ ןּבעגעגּפָא קינײװ רעייז ךיז םָאה רע זַא ,ןָא ןײלַא םוייװ רוחּב הילא 1

 אלו יִתוְנִׁש בור ורבע רבכ יתונועבש ףאוו :'ינשתג וצ המדקח עטַײװצ יד עז ,דומלּת

 ,"יתשמש טעמ םימכהלו אברו ייבאד תויוחב הכוטב ייתיאר

 ןיא תופסוח טיולח וחילא טיט קיטַאמַארג סיחמק ןופ עּבַאנסױא עטשרע יד 2

 עניו םימ שּפירקסונַאמ רעקיטנעהנגיא םילח הילא ,1508 ןיא ורַאזיּמ ןיא ןענישרעד

 ,יפ עו) ייוומ ןשיטַאיזַא רעדַארגנינעל ןיא ףיז טנימעג קיטַאמַארנ סיחמק וצ תופסוח

 .(עיפַארגָאטַאֿפ עטגיילעג

 ,39 ,232 .װ .טיצ סעלרעּפ עז 8

 לַאניררַאק םוצ ןעגנווצַאג עכעלדניירמ ענייז תוכיראֿפ םכיײרשַאב אפיג יולח הילא 4

 ײברעד טכירמש רע ."תוסטה תרוסמ} ןייז וצ תהמדקה רעטירד רעד ןיא ָאיריטיזדע

 ריס ונקתמה ןכבוח ;דימלת ןשנרעלעג ןייז יב טשַאנעג ליפ טָאה אמוג רע זַא ,רעטנוא

 תמאה םע רשא ,םימיענו םיבוט םירבד ,יתלצא ונממ ינא םנו ,יתלצא וילע יחורו ,רחי

 ןיא .(עּבָאגםױא רענַאיצלנעװ רעטשרע רעד םיול ןריסיצ רימ ,(9-8 ןטרָאד) "םימיכטמ

 רעד ןיא תועירי ענייז ןַא ,ןָא יולה חילא םזיװ 'יבשחע ןייז וצ חמדקח רעטירד רעד

 לע ומתמתי םנ/ ףָאידישוױע ןעקנַאױרַאפ וצ ףעלטילשסיוא ױע טָאה ךַארפש רעשיכירג

 ועדי אֹל לבא ,אוהח ןושלח ריכמ יניאש םעדיב תומוקמ תברחב יתאבחש ןוי ןושל

 ןרימיצ רימ) "הלא לכ יתלבק הנע הרשע השלש ומע יתױמע רשא לאגידרקח ןינׁש

 ,(1541 ןופ עבַאגסיוא רעטשרע רעד טול



 גריע גניצ ,י ר"ד 01

 -נירַא םיא לָאז רענעי ידכב ןטטיוװעל טימ טנַאקַאּב הלחתה רעד ןיא ךיז

 יד טימ טפַאשמנַאקאּב יד ןרעטכיילרעד םיא ןוא רּתסנה תמכח ןיא ןריּפ

 ןרָאװעג גםיהענפיוא םויהידע וליפַא זיא'ס .םירפס-הלּבק עשִיערּבעה

 םירפס-הלבק סחקורה רזעלא ןופ טפירשּפָא עקיטנעהננייא סיולה והילא

 עבלעוו ,"הריצי רפס , ףיוא שוריּפ ַא ןוא "שפנה תמכח 'ס , ,"איֵזָר ידוס,
 ןייז רַאפ ?לעיצעּפס טריּפָאק 1818 ןיא טָאה רעטנרעלעג רעשידיי רעד

 ןשיוצ ףמַאק רעקידתונשקע רעד .1 ָאידישזדע רעצישַאּב ןוא רימלת

 סָאװ ,רענאקינימָאד יד ןוא ןרָאקרעפעפּפ דמושמ םעד טימ ןענילכייר

 טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ טָאה ,םשור ןקיטלַאװנ ַאזַא טלָאמעד טכַאמעג טָאה

 ךַארּפש רעשַיערּבעה רעד וצ ןזיירק עטנרעלעג יד ןיא סערעטניא םעֹד

 ןעוועג רַאפרעד זיא ָאידישזדע ןסיריגַאּב-סיװ םעד .רוטַארעטיל ריא ןוא

 ןפעל ןוא בייל טימ ךיז לָאז דניירפ רעשידיי ןייז ,ןשטנווועג סרעדנוזַאּב

 ךוּבטנַאה ַא ןּביירשנָא לּכ"םדוק ןוא עיגָאלָאליפ רעשִיערּבעה טימ ןּבענּפָא

 "געמ עלעירעטַאמ יד יולה והילא ןּבעג ידכב .* ךארּפש רעשיערּבעה רעד רַאֿפ

 םיא ַאּברעֶטיו טָאה טעּברַא רעכעלטפַאשנסיװ טימ ןּבעגּפָא ךיז טייקכעל
 ךָאנ ? ןתוכרטצה עלַא טימ טגרָאזרַאפ םיא ןוא (1517) ךיז ייּב טצעזַאּב

 -וַא עכעלטפאשנסיוו סאטיוועל ןרעטש טנָאקעג טלָאװ סָאװ ,העינמ ןייא

 םייּב טָאה רע :ןקיטייזַאּב וצ סנטייצאב טגנרָאזעג ָאּברעטיװ טָאה ,טעּב

 קורד .עשִיערּבעה ַא םיור ןיא ןדנירג וצ שינעּביולרעד א טלעוּפענ טסּפיוֿפ

 ןוא .ןכעלטנפעראפ וצ קרעוו סאטיוועל עּבַאגפיױא רעלעיצעּפס רעד טימ

 ףןָאנ קרעוו ַא טּביירש ןוא ''חרוּת לש הֹלהְאּב , טציז יזנּנשַא יולה והילא

 עטמירַאּב סאטיװעל ןענישרעד םיור ןיא זיא 1817 ןיא ןיוש ,קרעו

 טכעלטנפערַאפ יולה והילא טָאה ריא ךָאנ ךיילג ןוא ''רוחּכ,, קיטַאמַארג

 יַמָאק ןוא עדמערפ ןגעוו ךובנרעל ןייז ןוא ''םילעּפה קודקדּב חול , ןייז

 * 'הבּכרהה רפס, ךַארּפש רעשיערבעה רעד ןיא רעטרעוו עטריצילּפ

 ,1-21020 יז .לו'ב "ל"דש תורנא , עז

 ,"רוחב, עּבַאנסױא רעֿפשרע רעד וצ עדעררָאפ יד עז

 9 ,1528 ,"יבשתא םוצ עדעררָאפ

 םָאה תופסוה ענעדײשרַאֿפ םימ "הבנרהח רפס, םעד ןופ עּבַאנסױא עטייווצ יד

 ;ריש ןקידנגלָאפ ןיא םולש םייּב ןָא םזייװ רע יװ ,1546 ןיא אנוג יולח הילא טכעלטנפערַאּפ
48 080 410 = 

 ,רכנ ובתכב רשא--רכזנח רבחמח רמא,

 יתרמג ותוא ימורבו--יתרּבח חנכרהה רפס

 יתונד רשא יתבטה--יתרבע וב תינש ההע

 רסמנ אֹוה ידימ ןכבו

 רשה וגריבמוב לאינד תיבב

 הנוכמ דניקלידא ויילינרוק ידי לע ספדנו

 ,הנוממ הכאלמה לע רשא
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 עפיורג ייווצ רעּביא טעּבראעג ןרָאי ןופ ךשמ ַא ךָאנרעד טָאה יולה והילא
 "תונורכזה רפס, עיצנַאדרָאקנַאק-כיּב א רעביא :קרעװ עשיגָאלַאליפ
 סָאװ ,רעטרעוו עשימַארַא עלַא ןופ "ןמנרותמ , ךוּברעטרעװ ַא רעּביא ןוא
 רעּבָא ןּבָאה תומוהמ-סגירק עכעלקערש .דומלּת םעד ןיא רָאפ ןעמוק
 רסיק םעד :ןטעּברַא עכעלטּפַאשנסיװ ענייז ןסירעגרעּביא לָאמַאטימ
 יד ייּב ןוא ,(182/) םיור ןייק ןסירעגניירַא ךיז ןּבָאה תולייח סלרַאק
 ןרָאלרַאפ יולה וחילא טָאה ,ןעמוקענרָאפ טרָאד ןענייז סָאװ ,ןעיירעּביױר
 -ךַאפ ןיוש ענייז ןופ ?ייט ַא ךיוא טרעיינ ,ןנעמרטפ ץנַאג ןייז רַאנ םינ
 "דנודענ ייווצ ערעווש טכַארּברַאפ טָאה יולה והילא .! ןטּפירקסונַאמ עקיט
 -רַאפ רע ּוװ ,ָארַאזיּפ ןיא םיא רימ ןענעגעגַאּב רָאי ןּבלעז םעד ןיא .רָאי
 יקרּפ,, סרעוו שינָאלָאליפ ןייז ָאניצנוש רעקורד ןסיוועג םייּב טכעלטנפע
 -ַאֹּב רע זיב ,טעטש ערעדנַא רעּביא רע טרעדנַאװ טרָאד ןוֿפ ,? ?והילא
 טייצ עטשרע יד םיא טציטש טרָאד .סידענעוו ןיא 1829 ןיא ךיז םצעז
 רעשידיי רעד זַא ,ראפרעד טגרָאז סָאװ ,ָאירישזדע דניירפ רעיירט ןייז
 רעכעלטפַאשנסיװ ןייז ןּבענּפָא ךיז טייקכעלגעמ יד ןּבָאה לָאז רעטנרעלעג
 -טנעוו ןיא ןענופעג יולה והילא ךיוא טָאה עציטש עקילופנרָאז .* טעּברַא
 םיא ייּב טָאה רעכלעוו ,וולעס יד שזרָאז ןטדנַאזעג ןשיזיוצנַארּפ םייּב קיד
 ןיא טכעלטנפערַאּפ יולה והילא טָאה 1038 ןיא 4 שִיערּבעה טנרעלעג

 ,"תונורכוח רפס, םוצ המדקה יד ךיוא ןוא ,10 ,1538 ,"תרוסמה תרוסמפ עז 1
 םעד טקורדעג סָאה ָאניצנוש וַא ,ןָא םוײװ רע תעּב ,תועט ַא טָאה בקעי ןנ 8

 עבַאגסױא ,רענַאיצענעװ רעמייװצ רעד ןופ םולש םניא 1520 רָאי ןיא "והילא . יקר, |
 רבח רשא ,םיקרפה ולא תינש וספדנ ןכבוא !הרעה עקידנגלָאֿפ טקוררעגּפָא זיא (1546)
 םימיב ול ועדונ אֹל רשא ,םחילע תיסוה םיבופ םייבד תצקב םיקדקרמה ריבא וח לא
 ,152/) "ר"ופ תנשב וניצנוש שיאל ,רזיפ ריעב םיפדחל םנתנ רשאֹכ םחה

 יוצ רעטנַאסערעטניא םױלה ותילא ןיא םלייצרעד תוכירַאּב םרעװ םעד ןגעװ 2
 רשא 'רב וחילא רמא; :"ןמגרותמ, ןכעלטפירשטנַאה ןייז ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ ,טפירש
 אמורב רפסה חז רונחנ יתלחתה תהנהו ,'וכו יתמלשחש ירחא :רבחמה יזנכשאה יולח
 תינשח תנשב יהו םלוע תאירבל ששו םינֹומׂשו םיתאמו םיפלא תשמח תנשנ יתבר
 ירפס לכ ינממ וחקולו זחבלו לישל הת'חו ריעה תרכלנ ק"רפל ז"פר אוחש ותלחתחל
 םיסרטנוק תצק םא יכ ונממ יל וראשנ אלו חוח רשסה יצחהמ רתֹוי חשענ היח רבנו
 ימע םיתכלוחו ילכב יתמשו םיתחקלֹו תוצוח בוקכ םיסובמו םיסומר יתאצמ רשא ןיפרו
 תנשב הייסיניװ תללוחמח ריעל הנה יִתאֹבְׁש דע רחא םע לא תהכלממו ריעל ריעמ תלונ
 רפסח רובחכ ךתכאלמ תא תילכ אֹל עודמ :רמאל ילא ןמשחה רנד יהיו ,טרפל ט"רמ
 אנ בשה ,המ יהוה :יל רמאו ,יתֹוא תורוקח לכ תא ול יתרפסו זױל יתומא רשא
 תפאו ינתפ ןכו .ךרנש תא ןתא ינאו הזח רפסה תוצרפ רֹודנו ,הנושארבכ יחתו ךיי
 "איסיניח הּפ ןפסק טרפל א"צר תנש םנש "רעב 'ד םויח יתמלשחו יחאצמו יתעניו
 ,(68 ,| ,"עטכישעג עשירוי .ם ןיזָאנַאט, עז)

 ןיא װלעס יד וצ ירגיקנַאד סהלה וחילא ןוא 181 ,וש ,ךוברָאי ,לירב עו 4
 ."תונורכוח רפספ ֹוצ המרקה רער
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 םעד סױרַא טגָאז רע ּוװ ,"תרוסמה תרוסמ , קרעוו טמירַאּב ןייז קידענעוו

 ןיא םימעט יד ןוא תודוקנ יד זַא ,קנַאדענ ןעיירפ רעייז טייצ רענעי רַאפ

 ןעוועג ןענייז ייז ;!!יניסמ הכלה ,, ןייק טינ ןענייז טסקעט ןשילּביּב םעד

 ּומיּב וליפַא רָאנ ,ןטייצ טארזע ןיא זיולּב טינ טנַאקַאּבמוא ןצנַאנניא ךָאנ ;

 ,הרוסמה יִלעּב יד ןופ וטפיוא רעקידרעטעּפש ַא טשרע זיא סָאד ;דומלּתה

 1ףומלּתה תמיתח ךָאנ הירבט ןיא טּבעלעג ןּבָאה סָאװ

 -ָאטרָא יד ןיא טייקנדירפוצמוא עסיוױג ַא ןפורעגסיורַא טָאה סָאד

 עתמא ןריפסיוא סיולה והילא ןיא ןעזרעד ןּבָאה ייז ,ןזיירק עשידיי עשיסקָאד

 גנושרָאפ עכעלטפַאשנסיו סָאטיוװעל טָאה רעּבָא ראפרעד .תוסרוקיּפַא
 .טלעו רעטנרעלעג רעכעלטסירק רעד ןיא םשור ןקיטלאװג ַא טכַאמעג

 סרעטסנימ טימ לעזַאּב ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעּביא ךיילג זיא קרעוו סָאד

 טימס .סעדעררָאפ סאטיוועל יירד עֶלַא ןופ גנוצעזרעביא רעשינײטַאל

 עכעלטסירק עקידרעטעּפש עלַא טצונַאּב ךיז ןּבָאה "תרוסמה תרוסמ,

 ןַאיטסירכ טָאה 1772 ןיא .דנַא ליפ ןוא יסָאר-יד ,ףרָאדסקוּב :ןטסיערּבעה

 ןיא ןוא קרעוו םעד ןופ גנוצעזרעּביא עשטייד ַא טכעלטנפערַאפ רעיֵאמ

 טלעלטנעפערַאפ גרוּבזניג דיוד .טסירכ טָאה (1867) טייצ רערעיינ רעד
 ,עיפַארנאיּב סאטיוועל טימ גנוצעזרעּביא עשילגנע ןַא

 עיצנַאדרָאקנָאק ןייז טקידנערַאפ ךיוא ַאטיוועפ טָאה קידענעװ ןיא
 קיצנַאװצ רעכעה טעבראעג טָאה רע רעכלעוו רעּביא ,''תונורכזה רפפ,
 -טנפערַאפ אטיוועל טָאה קרעוו עשינָאלָאליפ עקידדעטעּפש ענייז .5 רָאי
 לכיברעטרעוו שִיטרּבעהישידיי ַא ,(1241) "ןמגרותמ , :ַאנפיא ןיא טכעל

 ןינעב יתער ךל אהופ 115--11 ,1528 ,תרוסמה תרוסמ ּוצ עדעורָאפ עטירד 1

 ארזע רחא אלו ארזע ןמזב אלו ארוע םדוק ויה אל םימעטחו תודוקנהש בושחא ;הוה

 רמוא ןכל ,,422) תוחוכנו תוהורב תויאדב חיכוהל יל שיו ,דומלתה תמיתח רחא דע

 ילעב ןמו דע דומ"תה ימכח ימיב ארבנ אלו היה אל דוקנהש יל רורב יכ ינא

 םיולה וחילא ךיוא עז) (24-23) "דוקנה לכ ונלבק םהנו אירבמ ישנא םהו תרוסמח

 9 '/ ,2 יּפַאק ךיוא ,ןוא המדקח יד ,"םעט בו,

 טלָאולג טָאה קרעװ סָאד .2/ 1558 ,'תרוסמה תרוסמק וצ המדקח יד עז 9

 עטנַאקַאּבמוא םיוא רָאנ ,זירַאּפ ןיא ןרעװ טקורדעג װלעסייד ןופ תולדּתשח רעד ךרוד

 ,טקורדעג םינ םויחידע ןיא'ס ןוא ןרָאװעג טכעלטנפערַאּפ םינ קרעװ סָאד ןיא תועינמ

 .טַאנָאמ}) ריפנײרַא רעד ןוא וולעטייד וצ ווירּב.קנַאד סָאמיװעל ; זיולּב ןענייז טקוררעג

 ןיא ,147-146 ,טװ ,'ערָאּברעטעל) חמדקה עטמַארגעג יד ,(108--96 ,אװ ,"טפירש

 רעבָא ןיא םע ,עיצנַאדרָאקנָאק עצנַאג יד ןכעלטנפערַאפ טלָאועג גרעבדלָאג ,ב םָאה 5

 ,("אמגא} ויִּכ) םרטנוק רעטשרע רעד זיולּב סיֹורַא



 יד ןרי 3 רוטַארעּפיל רעד ןופ עטכישעג יד

 :גוּביירשַאב ןוא גנושטייטסיוא א) "יּבשּת , ןוא 1 (1842) ''םירבד תומש ,
 ,3 (םישררמ ןוא דומלת ןיא רָאֿפ ןעמוק טָאװ ,רעטרעוו 712 ןופ

 ויולב טינ תוכייש ַא ןיוש ןֹּבָאה קרעוו עטנַאמרעד ייווצ עטצעל יד

 יד ןגעוו .שידיידטלא ֹוצ ךיוא רָאנ ,גנושרָאפידַארּפש רעשיערּבעה רעד וצ

 רעּבָא זנוא טעװ טיּבעג ןקיזָאד םעד ףיוא יולה והילא ןופ ןטסנידרַאפ

 ,סרעו רעזנוא ןופ דנַאּב ןטסקעז םעד ןיא תוכירַאּב ןדיייר ןעמוקסיוא

 ןלעװ טרָאד .רוטַארעטיל עשידיידטלא יד ןרעװ טלדנַאהַאּב טעוו סע נו

 טימ טינ :טינש ןרעדנא ץנאנ א ןופ ןיולח והילא טימ ןענָאקַאּב ךיז רימ

 -ירש-ןענַאמָאר "ןקילייוצרוס, םעד טימ רָאנ ,גָאלַאלימ םענעקורט םעד

 ָאד .ןענַאמָאר-רעטיר ערעדנַא ןוא ךזבכפאבב םנופ רעפעשַאב םעד ,רעּב

 םעד והילא ןופ זיולּב גנוצַאשּפָא ןא ןבעג לייוורעד רימ ןלעוװ רעֶּבָא
 ןעוועג טינ זיא אטיוועל .''תרוסמה תרוסיפ , ןופ רעייטשרָאפ םעד ,'!קרקרפ ,

 יינ א ןָא ךיז טגנַאפ ןעמָאנ ןייז טימ טָאװ ,רעשרָאֿפ רעקידנעטשבלעז ןייק

 םיא ןָאק ןעמ ;טיּבעג-סטפַאשנסיװ ןייז ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא ?טיּפַאק
 טנופ ןגָאלַאלימ עשיריי עקיסַאלקטשרע יד טםימ ןכיילגרַאפ טינ סלַאמנדעי

 -ךַארּפש רעשידיי ןופ רענייטשטנורג יד טגיילעג ןּבָאה טסָאװ ,ח"י ןט1

 ,גנושרָאפ

 ףעקיטכיט ןוא רעקיסיילפ רעייז ַא זיולב ןעוועג זיא יולה והילא

 -טיוא ןַא ןופ טנַאלַאמ 8 טימ ןעקנַאשַאב ךייר ןעוועג זיא סָאװ ,ןאמכַאפ

 ,תוירבח ןיִּב ברועמ ַא ןעוועג רע זיא וצרעד ,רָאטַאזירַאלוּפָאּפ ןטנכייצעג

 ןטסעּבמַא ןעװעג רע זיא ןטסַאשנגייא עכעלנעזרעּפ ענייז טיופ ךיוא ןוא

 ,עלָאר רעשירָאטסיח טכיזניה רעטיוועג ןיא ,רעקיטכיוו רעד וצ טסאפענוצ

 טטַאשנסיװ:ךַארּפש רעשידיי רעד טימ ןענעקַאּב :טליטרעד טָאה רע סָאװ

 "עג ענעלטסירק יד ךַארּפמש רעשיערבעה רעד ןופ ןטרַאנגייא יד טיִמ ןוא

 "רעד ןּבָאה ןעננומערטש עשיטסינַאמוה יד רעכלעוו ייּב ,טלעוו עטעדייּב

 טָאה יולה וחילא ,לביב רעד ןופ ךַארּפש רעד וצ סערעטניא סיורג א טקעוו

 סע ןגָאה רימ ןוא תואיצמח רקי רעטיורג ַא ןיא יכיברעטרעװ עניילק עקיזָאד סָאד 1

 86--83 ,ןעלּפַאטש ,ךיירגייװ .מ ן8--121 ,קרעװ ,טיצ ,סעלרעש ;ןגיִג םעד ןגעו תועירי ,ןעזעג טיג

 יַאל ַא טימ םענייאניא טױרַא יא סָאװ ,"יצשתפ םנופ ןרָאלשמעזקע בור סָאד 9

 ענעסירעגסױא עקינײא םימ ,ןרָאװענ םיחעגמיוא ןענייז ,(1541) טנוצעזרעביא רעשיינייט

 טשטייטעגסױא ףױא םרעװ טָאװ ,"ושיפ טרָאװ טָאד ןעװעג םרוג טָאה סָאד ,רעטעלג

 יד ןרָאװעג ןלעפעג םיג ויא טרָאװ ןקיוָאד םעד וצ שיוריש טָאטיװעל ,"יבשתא םניא

 ,עגַאגסױא רענסיא רעד ןופ רַאלשטעוקע םעד ןיא ,ןרָאזנעצ עכעלטסירק עקידרעטעּפש

 טָאד ּוװ ,ןגיוב רעצנַאג רעד ןסירעגסױהַא ויא ,טצונַאצ ךיז ןבָאה רימ רעכלעװ טימ

 םָאװ ,עבַאנסױא רעלעזַאה רעד ןופ רַאלשמעזקע םעד ןיא ;טקוררעגּשָא זיא טרָאװ עדושח

 ןֹוא רעשיערבעה רעד שגיפעג םע ּוװ ,םידומע יד ןסירעגטיוא ויולּב ןענייז ,ןעזעג ןגָאה ריש

 ס"ושיא טרָאװ םנופ טסקעס רעטינײטַאל
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 יד ןריקיטירק סעמלַאּבייד יו טווורּפעג טינ ,ןנעו עיינ ןייק טכוזעג טינ

 ענייז ןופ ענייא ןוא ,יחמק ינּב יד יירטעג טגלָאפ רע ,הּברדַא --- עטלַא

 זיטאמצרג סיחמק רוד ןופ עּבַאנסיוא עיינ ַא ןעוועג זיא ןטעברַא עטצעל

 ַאטיוװעל לייוו ןוא .(''םיקומיג,,) ןעגנורעלקרעד ןוא תופסוה טימ ''?ולכמ ,

 רע טָאה ,טייצ ןייז ןופ ןּבַאנּפיוא יד וצ טסַאּפעגוצ טֹונ ױזַא ןעוועג זיא

 טּבילַאּב ױזַא ןעווענ זיא ןוא ,רוד ןייז ייּב ןעמונעגסיוא קרַאטש ױזַא

 והילא ךיז ןגעוו טנָאז טכער ןלופ טימ ןוא .1 ןזיייוק עשיטסינאמוה יד ןיא

 ?יירעמירַאּב ןופ טייוו רעייז ןוא וינע ןַא ןעוועג עבטב זיא סָאװ ,יולה

 ,רּבחמ רעדנַא ןַא ןעניפעג וצ רעווש זיא'ס זַא ,ןרעלקרעד ןפָא ןָאק ךיא,

 ןּבעל ןייז ייּב ךָאנ ןלָאז קרעוו ענייז זַא ,היכז יד ןּבָאה ךיא יו לָאז סָאװ

 -רענעייל םייּב ןעמונעונָא קרַאטש ױזַא ןייז ןוא ןרעוו .טקורדענ טּפָא ױזַא

 ןשיװצ ןה ןדיי ןשיװוצ ןה סנַאקַאּב סייוו זיא ןעמָאנ ןיימ ...םוקילּבוּפ

 ייּברעד עקַאט רָאנ .* "םידימלּת עניימ ןייז ייז ןרַאנ עֶלַא ןוא ,ןטסירק

 ןיימ ייּב רעווש ךיא , :ןכיירטשוצרעטנוא קיטיינ רַאפ יולה והילא טלַאה

 ןכעלטסירק ַא םעניומ ןעקנַאדרַאפ וצ ךיא ּבָאה ץְלַא סָאד זַא ,רעפעשַאּב

 + "געוו ןקיזָאד םעד טנכייצעגנָא רימ רע טָאה סָאד ,דימלּת

 -נעילַאטיא רעד רעּביא טייוו טײרּפשרַאפ ךיז טָאה םש סָאטיװעֿפ

 -ירַאּפ םניא ערדעטַאק ַא טגיילעגרָאפ וליפַא םיא טָאה ןעמ ;ץענערג רעש

 ןיא ןצעזַאּב ךיז טלָאװעג טינ רעּבָא טָאה רע { טעטיסרעווינוא רעז

 טינ בושי רעשידיי ןייק 1599 ןופ שוריג םעד טניז זיא'ס ּוװ ,ךיירקנַארפ

 וצ ןעננודַאלנייַא ערעדנַא עלַא ןופ טגָאזעגּפָא ךיוא ךיז טָאה רע ,ןעוועג

 ךיז טניפעג טּפיױקסונַאמ ןקיטנעהנגייא ןטנָאמרעדנּבױא סַאטיװעל וחילא ןיא 1

 עניו ןופ ןעסוקַאב טנעלפ רע סָאװ ,רַארָאנָאה ןגעװ ץיטָאנ עסנַאסערעטניא ןַא ענייז

 (1544) ד"ש ירויבונ 'ו 'ג םוימ :ןהעש עשִיערּבעה עניײז רַאּפ םידיטלּת עכעלטסירק

 םוינ תחא םעפ הַאירַּמ ןַאװ 'יס ומטשש דחא יוג וקסיצנרפ ןוד תיבב דומלל יתלחתה

 ,"ורכש ונרי העש התואב םהמע רתא דומלי םאו שדוחל 'םיל 'א ןובשחל

 ,רבדא רשויהו חנשא ימצע תא הזנו :"תרוסמח תרוסמ, וצ המדקה עמייווצ

 המכו םישענו םירכזנ וירפס ותֹומ ינפל הארל ותֹוא םיהלא הכוש רּנומ היה אל יכ

 םידימלתה לכ יפב ארקנ ימש יהיו יתויח םייחב דועב יתוא הכזש ומכ םיספדנ םימעפ

 ,"ודמל ינמכו ודטח ונתרותל רשא םידוחיכ םיוג

 םולה דעו ,ינריעה תזל ירצונ דחא יוג יכ ,ירצויב עבשנ .יננהוש : ןטרָאד 8

 ,"ינאיבה

 עשילױטַאק יד ךיוא טָאה גנוגעװַאּב.עיצַאמרָאפער רעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא }

 רעד ףױא לֹּביּב יד ןצעזוצרעביא טָאּנרַאפ םעד ןריפוצכרוד גנעיטש םרעהעגפיוא ךריק

 םנופ לַאניגירָא םוצ םערעטניא רעד סקרַאטשרַאּפ ךיז טָאה טרָאד ךיוא ;ךַארּפש-גנַאגמוא

 ייא.לֹּביּב רעשירעטול רעד ןופ ןענײשרעד םעד ךָאנ םּורַא רָאי ןעצ ןיא ,טסכעט-לּביּב

 ,ָאםעװילֶא רעיּפ ןופ גנוצעזרעביא עשיזיוצנַארפ יד קורד ןופ סױרַא זיא ,גנוצעזרעב
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 טָאה רעּבֶא רַאפרעד .1 לושכיוה רעכעלטסירק ַא ןיא ןעגנוזעלראפ ןטלַאה

 עכעלטסירק יד דצמ ןעגנודַאלנייא יד ףיוא ןפורענּפָא ךיז ןרעג יולה והילא

 ןופ עלעטש יד ןעמענרַאפ וצ ,ןעיירעקורד עשיערבעה ןופ רעמיטננייא

 םענייפ ןייז טימ שטיוועל לייו ,שזַאּפמארטעמ ןוא רָאטקערָאק-טּפױה

 -לוק עקיטכיוו ץנַאג ַא ןעזעג גנוקיטפעשַאּב רעקיזָאד רעד ןיא טָאה שוח
 ןלעטשוצּפָא ךיז יאדּכ זיא ,ןכַאמ וצ רָאלק סָאד ידכּב .עּבַאגפיױא עלערוט

 יד טליּפשעג ןּבָאה'ס סָאװ ,עלָאר רעלערוטלוק רעקידנטיידַאּב רעד ףיוא

 ,הפוקת-סנַאסענער רעד ןיא ןעיירעקורד עשידיי-שינעילַאטיא
 יד ןעוועג ןדיי עשינעילַאטיא יד ןענייז םיצוּביק עשידיי עלַא ןופ

 רוטארעטיל רעשיערּבעה רעד רַאפ ןצונסיוא טווורּפעג ןּבָאה סָאװ ,עטשרע

 טָאה'מ יו םעדכָאנ םורַא רָאי ןציירד ןיא .האצמה רעשינואג סגרעּבנטוג
 ןכעלגעווַאב טיס טאטשראוװ-קורד ןטשרע םעד טלעטשעג גרובסארטש ןיא

 -גירגעג ןעיירעקורד עשידיי ייווצ עילאמיא ןיא ןעמ טָאה ,(1460) טפירש

 סָאד ןוא .ָאקַאס יד עוועיּפ ןיא ערעדנַא יד ןוא ָאישזדער ןיא ענייא ,טעד

 .ןשידיי ןטקורדעג ןטשרע םנופ ףוס םוצ טקורדענּפָא זיא'ס סָאװ ,דילביול

 סָאװ טימ ,ףירגַאּב ןרָאלק ַא םיג (''םירומ חעּברא,, םרשֶא ןּב בקעי 'ר) רפס

 ןענייז ןדיי עשינעילאטיא יד םזאיזוטנע ןקידרעייפ ןוא תולעּפתה ַא רַאֿפ

 :רעכיּב ןקורד ןופ ''שדוקח תכאלמ ,, רעד וצ ןטָארטעגוצ

 ןילַא .ןטטנוק עלַא ןופ ןיורק יד זיא סָאװ ,טפנוק יד ןיּב ךיא,
 --- סענעּפ ןָא ;ןטלאהַאּב תודוס עֶלַא ןענייז רימ ןיא ןוא --- ענעגרָאברַאפ ַא
 רעכיּב ךיא וט םירפוס ןָא ,ךעלטייד ןעמעלַא רַאפ ןיא טפירש ןיימ ןוא

 -יו ןָא .טקנוטעגנייא טניט ןיא ךיא רעוו קילּבנגיױא ןייא ןיא ,ןפַאשַאּב

 רעדנּוװ א טמענ סע .טפירש ןיימ טמרָאפעג ךיילנ זיא ךָאד ןוא --- סער

 ןעוו ;ןעגנוזַאּב "םירפוס טבש , םעד טָאה יז סָאװ ,האיכנה חרובד ףיוא

 ,ןנָארטעג ּפָאק ריא רעּכיא ןיורק סלַא ךימ יז טלָאװ ,ןעז ןעוועג ךימ לָאז יז

 רעשיריי טיול ה"לר םיפלא תשמח ראי ןיא ןבירשעג ןורכול זיא סָאד

 5 "גנונעכער

 םירשמ יתארקנ ארקנ םימעַפ המכ יכא :"יבשתע סוצ המדקה עמירד יִד עז 1

 ךלמה תוצב תפרצב רשא זירפ ריעס םג  םינומגתמ םנ ילַאנידרקמ םנ םידבכנו םיבר
 ,ןווא יתשה אלו ,ה"רי

 תרבגה הרובד לע הימת תרמע המכח לכל המכח ינא 8

 תררושמ איה םירפוס טבשנ ,תרגסמ רוס לכל רתסנ ינא

 תרתחמב התאר יתוא ול תרכג ימושירו סומלוק ילב

 ,תרתוכל יתמשוה השאר ילע תרבחמב יתרבוח רפוס ןיאב
 ה"לר םתיפלא תשמח י"ב רפסמל ,הרבוע ילע ןיד זהא תבר

 ,תרכזמל .הרשיימ הביתכ םֹוטריש יב
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 םענעּפ ןָא זיא'ס סָאװ ,קרעוו עשיערּבעה עטשרע סָאד טָא ןוא

 טלָאװ סע זַא ,טייקנייש ןוא טכַארּפ אזַא טימ טקורדענ זיא ,"ןּבירשעג }

 רעּבלעז רעד וצ .רעטסומ סלַא ןעניד טנָאקעג ןטייצ עקיטנייה ייּב ןליפַא

 רעטעדליּבעג רעטנַאמרעדנּבױא רעד טָאה (14/9 רָאי ןיא ךרעּב) טייצ

 ןופ ףוס םוצ ןוא ,אוטנַאמ ןיא קורי ַא טעדנירגעג ּתנּוּכ םהרבַא טצרש

 סָאװ ,רעד ןיּב ךיא , ;ץלָאטש טימ רע טרעלקרע ןּבַאנסיױוא ענייז עקינייא

 ךימ ּבָאה ךיא .םיסנ השעמ ךרוד טינ ךָאד ןוא סענעּפ עליפ טימ טּביירש

 -לופרַאמ ךיז ּבָאה ןוא ,ןדיי ןשיווצ ןסיוו ןטײרּפשרַאפ,ידכּב טימַאּב ליפ

 טלַאּפש ןייא תורוש עכיילנ ןיא ןצעז וצ ,טפנוק-קורד רעד ןיא טמוק

 סיוא טסוקעג ןּכָאה סרעקורד יד זיולּב רעּבָא טינ .1 "ןרעדנַא םעד ךָאנ

 ּוד ןֹופ ןּבַאנסיױוא עמיא עליפ ןיא :רענערט-רוטלוק עקיטכיוו ףיוא יו ךיז

 סרעצעז יד ןופ ןעגנורעלקרע טקורדענּפָא ףוס םוצ ןענייז ןקורד עטשרע

 תכאלמ , יד ,הכָאלמ רעייז זַא ,רעטנוא ןכיירטש ייז ּוװ ,ןרָאטקערָאק ןוא

 יד םעד ךרוד ןּבָאה ייז ןוא ,''שדוקה תכאלמ,, עתמא יד זיא ,'םופדה
 5 'םיּברה תא תוכזלו לארשיב םירפס ץיברהל,, היכז

 -טכורפ ריא וצ ןטָארטענוצ זיא * ןרָאי רעקיצכַא יד ןופ ּבייהנָא ןיא

 םעד טמענרַאפ סָאװו ,ָאניצנָאש עילימאפ יד טעּברַא-רוטלוק רערַאּב

 טָאה יז .יירעקורדכוּב רעשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא טרָא ןטסקידובּכּב

 טעטש עשינעילאטיא ענעדיישרַאפ ןיא ןעיירעקורד עשידיי טעדנירגענ

 ןיא ךיא ךָאנרעד ,(אא ארָאשזדַאמ-לאזאק ,ָאישערּב ,וניצנָאש ןיא)

 רעד תולדנ טימ טרעלקרעד ךיא, .* יקינָאלַאס ןוא  לָאּפָאניטנַאטסנָאק

 םיסומלוק המככ בתונהא :עּבַאנסױא רענַאונַאמ ,'ןופיסויש ןופ ףוס םוצ עז 1

 בותכל הכאלמה תאז גישהו לארשיב הרות ץיברהל אצמו עגי רשא ,םיסג השעמ אלנ

 ."הכרעמ תארקל הכורע הכרעמ הכלױכ
 .ָאַפָאניטנַאטסנָאק - ,"תודמ תיבא ןופ ףוס ןיא םפירשוצ יד לשמל זיא שיּפימ 2

 ,םיתלבש תקקוזמ חפורצ הפי ,םימש תכאלמ הכאלמה לכ םלשתוא ;1512 ,עּבַאגסױא רעל

 שדקה תבאלפ תא -:םישועה ןויוטד קורמשא 'רו ןימוקיה לאומש 'ר םילעופה די לע

 לארשיב םירפס ץיברהלו ץירפהל םהור הבדנו םבל אשנ םטצעב םֶהו .םופדה תכאלמ

 ינפל הצרי .,תאזה הלודנה הוצמה תרוק ינועב וסנכנ םנוחו םנוממבו םיברה תא תוכזל

 ' ,"םלועה דעו םלועה ןמ םהינבלו םהל רומעת םתקדצו םלעפ לא

 עשידיי ַא םטעדנירנעג ךיא ךיז טָאה ה"י ןט15 םנופ ןרָאי רע70 יד ןיא 8
 ,קרעװ עשיערּבעה עבישח רעײז ליפ טכעלטנפערַאֿפ םָאה סָאװ ,לָאּפַאענ |  יירעקורד

 םינ רעֶּבָא ןיא רעטעלבירעש יד ףיוא .'םיכיבנ הרומ, סמ"במר םעד ךיוא ייֵז ןשיװצ

 יַּפילע ןָאסלָאװכ םָאה רַאּפרעד .יירעקורד ןופ םֶרָא סָאד םינ עטַאד יד םינ ןויװעגנָא

 טפירשטייצ, עז) םיױר ןיא ןענוּפעג ךיז םָאה יירעקורד עקיזָאד יד זַא ,ןזיוװעגנָא תועט

 ,(26 ,שװ ,",לּביּב ,רּבעה .פ

 םפירטםייצ, עז יקרעמ רעד ןיא ןעײרעקורד-ָאניצנוש יד ןגעװ תוכירַאּב רעמ 4

 25--21 ,ןֶא , .לּביב ,רבלה ,8



 רו ןד" יב רוטַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 עילימאפ"רעקורד רעקיזָאד רעד ןופ  רעטערטרַאֿפ רעטסקידנטיידַאב

 לָאצ עקיטלאװג ַא טכעלטנפערַאפ ּבָאה ,ָאניצנוש (ָאמינַארעשזד) ןושרג

 98 ףךָאנ וצרעד ,הרות רעקילייה רעזנוא םימ ןענעקַאב סָאװ ,רעכיּב

 יד ןיא טצונַאּב ןרענ יוזַא ןרעוו סָאװ ,תופסות ןוא י"שר טימ תותכפמ
 רעקיזָאד רעד -- ?וניצנושמ 'ד רבדו הרות אצת ןויצמ יכ , 1 "תוכבישי

 "קורדיאניצנוש רעד ןופ ןזיוועד רעטסּכבילַאב רעד ןרָאװעג זיא ךורּפש
 | | .עמרימ

 עשיריי עטשרע יד ןיא טָאה רעמענרעטנוא-יירעסורד ןטימ ןעמַאזוצ
 סָאװ ,רָאטקערָאק רעד ךיוא עלָאר עבושח רעייז ַא טליּפשעג ןעיירעקורד
 -טרָאװטנַארַאֿפ ןוא ערעווש רעייז יד ןעוועג ?ח שיטקַאפ זיא םיא ףיוא
 בור םעד ןיא גנורעטעכסיוא ןוא קטירטרטסקעט ןופ עבאנפיוא עכעל

 ןיא ןרָאטסערָאק יד ךיז ןגָאלק ןעיירעקורד עטסטלע יוד ןופ ןבאנפיוא
 סע .ןטּפירקסונַאמ ןיא לגנַאמ ןסיורנ ןפיוא ןטפירשוצ עלעיצעּפס ערעייז
 ןקיטיינ ַא ןעמוקַאּב וצ ידכּב עזייר עמייוו ַא ןכַאמ ןעמוקסיוא טפָא טנעלפ

 ןטייקירעװש עניױזַא טימ רעד זַא ,ןפערט טגעלפ ןטלעז טינ ןוא ,דייבתכ
 טעמּכ זיא'ס זא ,טזיירגרַאֿפ יֹוזַא ןעוועג זיא טּפירקסונַאמ רענעטלַאהרעד

 רעטנַאמרעד טשרָאקַא רעד * ןצונַאב ֹוצ םיא טימ ךיז ןעוועג ךעלנעמ טינ

 ערעדנַא .רעביא ןוא ךיירקנארפ רעּביא ןרָאפעגמורַא זיא ָאניצנוש ןושרג
 רע עכלעוו ,ןטּפירקסונַאמ ענעטלעז טפיוקענפיונוצ טרָאד ןוא ,רעדנעל
 טפָא ץנאג טנעלפ םע * יירעסורד ןייז ךרוד טכעלטנפערַאפ ךָאנרעד טָאה

 טלא ןַא ןקורד םוצ ןטָארטעגוצ זיא רע תעּב ,רענעלרַאפ רעד זא ,ןפערּפ
 עכעלטפירשטנאה עקיצנייא-ןייא זיולּב ךיז רַאפ טאהעג רע טָאה ,סרעוו
 "עג וצרעד ךָאנ זיא טפירשּפָא יד ןוא ,קרעוו ןקיזָאד םעד ןופ טפירשּפָא

 תעשּב ןֹוא טאהעג טינ חרירּב ןייק רעגעלראפ רעד טָאה ;ןזיולּב טימ ןעוו
 לָאז רענעייל רעד ידכַּב ,רעטרע עקידייל ןזָאלרעּביא םזומעג ןקורד םעד

 רעד ייּב תורוש עקידנלעפ יד ןליפוצסיוא טייקכעלנעמ יד ןּבָאה ךָאנרעד

 ןקורד םעד תעשּב זַא ,ןריסַאּפ ךיוא טנעלפ סע .טייהנגעלעג רעדנסַאּפ
 םעד ןֹופ טפיושּפָא ערעסעּב ַא ןעמוקַאּב וצ ןעגנולעג רענעלרַאֿפ םעד זיא
 ןקורדּפָא ןזיולּב ענעזָאלעגכרוד יד ןַאד רע טגעלפ ,קרעוװ ןקידנפערטַאּב
 ןדנסַאּפ זיא'ס ןכלעו ןיא ןלעטשניירַא ייז רעדָא ,רפס םנופ ףוס םוצ

 תותכסמ שלשו םירשע יתלוז השודקה ונתרוהב ץק ןיא דע םירפס יתספדתע 1
 ירַא ,רעטנַאקַאב סנָאסלָאװכ םיול ןריטיצ רימ) "תופסותו י"שר 08 םע תובישיב תונוחנח

 א(ןעירעקורד עשיד" עטשרע יד ןגעװ םע"

 .םעּברַָא עטרימיצ םטנַאסלָאװכ עז 2

 םק"רר םעד ןופ עבַאנסיוא רעלָאּפָאנימנַאטסנַאק ןיז א עדעררָאּפ םָאניצנוש עז 5

 0 לולפמפ
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 םעד ןוא ןייא ןופ טנַאה רעד רעטנוא ןעוועג רעּבָא ןענייז סע ןעוו .1 טרָא

 ,תואחסונ ענעדיישרַאפ ןיא ןוא ,ןטּפירקסונַאמ עכעלטע קרעו ןּבלעז

 ןוא ארבס ןייז טיול טזומעג (רָאטקערָאק) היגמ רעד ןיוש טָאה טלאמער

 עקַאט ןגעלפ םיהינמ יד ןוא ;טסקעט ןקיטכיר םעד ןּביילקסיױא דנַאטשרַאפ

 --- יתעדמ יּתּפּפוהְו יּתנקּת , :רענעייל םעד ןייז ררועמ ףיורעד ןטלעז טינ

 .דנַאטשרַאפ ןיימ טיול ןעוועג ףיסומ ןוא טרעסעּכעגסיוא ָאד ּבָאה ךיא

 םיורג ךָאנ ךָאד זיא םיא ױזַא יװ ןייז ףיסומ ץלָאטש טימ ייּברעד ןוא

 ."ןזיירג עליפ יד ןופ טּפירקסונַאמ םעד ןכַאמ ןייר, ןעננולעג ימ

 ןופ טפירשוצ עגנַאל 8 טכיזניה רעד ןיא זיא טנאסערעטניא רעייז

 ,ףיורעד ךיז טגָאלקַאּב רע ּוװ ,טייצ רענעי סיוא רָאטקערָאק א םענייא

 ןטּפירקסונַאמ עטזיירגרַאפ קרַאטש ןופ ןקורד וצ סיוא טפָא טמוס סע סָאװ

 ןרעסעּבסיױא טגעלפ רע ןפוא ןַא רַאפ סָאװ ףיוא ,רע טּביײרשַאּב בנַא ןוא

 :טסקעט םעד

 טקידנערַאפ ּבָאה ךיא יו םעדכָאנ :לעניל והינודַא םייח ר"'ב בקעי טגָאז ,

 "טנערַאפ וצ ךיז קיטיינ רַאפ ךיא טלַאה ,''תורהט רפס,, םעד ןופ ההנה יד

 יד ןוא ,ןכַאז עכלעזַא וצ טנייוװעגנ קינייװ ךָאנ ךָאד זיא ןעמ לייוו ,ןרעפ

 ןוא ,ןטלעז רעייז ייז ןענייז ךָאנ וצרעד ;טזיירגרַאפ ױזַא ןענייז ןדי-בתּכ

 זַא ,טנַאקַאּב ןייז רענרעל ןדעי לָאז .ןעמוקַאּב וצ רעווש ױזַא ייז זיא'ס

 בָאה ךיא זיּב טרטּפעג ּבָאה ךיא החריט ןוא ימ ליפיוו סייוו טָאנ ןייא רָאנ

 "עג ּבָאה ךיא םערָאװ ,רפס ןקיזָאד םעד ןופ ההנה יד טכַארּבעג עדנע וצ

 ןוא ,''םיעגנ,, זיּב "'םילּכ , ןופ רַאלּפמעזקע ןייא זיולּב טנַאה רעד ייּב טָאה

 סָאװ ,ףיורעד קידנקוק טינ ,ןזיירג טימ לופ ןעוועג זיא רַאלּפמעזקע רעד

 זיא טסקעט רעד זַא ,גנורעכיזרַאפ רעד טימ ןּבעגענ םיא רימ טָאה ןעמ

 ןייק שממ ןיא אּתְפסוּת רעד ןיא טרפב ...טרעסעּבעגסיוא ןוא ןעזעגכרוד

 תוינע יפל ּבָאה ךיא ןוא ,.ןזיירג ןופ ןייר ןעוועג טינ טרָא ץנאנ ןייא

 ערעי זיּב ,ןטייז עלַא ןופ טרעלקַאּב ןוא טכַארטַאּב ,ןעזעגכרוד ץלַא יּתעד

 טיול ןענייז סע ּוװ ,טרָאד .ךעלדנעטשראפ ןוא רָאלק ןרָאװעג זיא עלעטש

 ,ארבס ןיימ טיול ןעוועג ףיסומ ךיא ּכָאה ,ןזיולּב ןעוועגנ ךָאנ גנוניימ ןיימ

 רעד ןיא רעגייטש ַא יװ ,ןעוועג ךעלנעמ טינ זיא סע ּוװ ,טרָאד ןוא

 ןיא .טלופרַאפ טינ זיולּב םעד טזָאלעג ךיִא ןּבָאה ..." םיִלּכ , ֹוצ אתפסוּת

 ןוא טזיירגױוַאפ ןזיוועגסיוא רימ טָאה טסקעט רעד וו ,רעטרע עקינייא

 . "רנַאטשרַאפ ןיימ טיול טרעסעּבעגסיױא ךיא ּבָאה ,ךעלדנעטשראפמוא

 12 ,טעּביֵא עטרימיצ סנָאסלָאװכ עז 1

 :'ב 'םע ,163 ףד ,1516 ,עבַאגסױא רענַאיצענעװ ,'תורהט רדסא ,תוינעמ 2

 לצנתהל יתרמא תורה רדפ תהנה ימילשה רחא ,לניל הינודא םייח ר"ּב בקעי רמא
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 ןרָאטקערָאק) ההגה ילעּב יד ױזַא יװ ,טלוּב ץנַאנ ָאד ןעעז רימ

 ןעמונעג ;ןרָאטקַאדער ןופ עלָאר יד טליּפשעג ךיוא שיטקַאֿפ ןּבָאה (ז"'עלב

 ןטכײלַאב שיטירק ןוא ןרעטעּבסיוא ןופ טעּברַא עקידתוירחא יד ךיז ףיוא-

 עסיורג ץוחַא קיטיינ וצרעד ןענייז'ס סָאװ ,טעּברַא ןַא --- טסקעט םעד

 ןוא טקַאט רענייפ ַא ,שוח רעשיטירק ַא ךיוא ,תועידי עכעלטפַאשנסיוו

 סָאװ ,טינ שודיח ןייק ללּכ רַאפרעד זיא סע .טייקיטכיזרָאֿפ רעדנוזַאּב א

 -רַאפ רעש ןשטייטסיוא שלַאפ טפָא ץנַאג ןגעלפ ןרָאטקערָאק ערעזנוא

 יד ןופ ;רעטרע עטזיירגרַאפ סרעּביירשרעביא יד ךרוד ןוא עכעלדנעטש

 רעמ ךָאנ טסקעט רעד ןפוא ַאזַא ףיוא טנעלמ ןרעסעבסיוא םמיהינמ

 עקַאט ןיוש ךיז טגָאלק סע יװ ,ןרעװ טרעטנַאלּפרַאפ א טזיירגר אפ

 םיהיגמ יד .הרצ ַא ךָאנ ןעמוקוצ טגעלפ וצרעד 1 ַאטיוועל והילא ףיורעד

 ךיוא ןרעוו ייז --- ןרָאטקַאדער ןופ עלָאר רעד טימ טינ ךיז ןענעגונאב

 עזעיגילערדךייר ןוא םימש-תַארי סיוא ייז ןגעלמ זייוונטייצ ,ןרָאזנעצ

 םעד ןכַאמרעּביא ןוא ןרעדנע זעיצנעדנעט ןֹוא קיניזטסּוװַאּב ןוויטָאמ

 ןייז ןיא ןָאסלָאװכ טלייצרעד םעד ןנעוו םיטרפ עטנַאסטרעטניא .טסקעט

 הנשמ, ןייז ןיא ןָא טזייוו ,לשמל ,ינומיימ ,לקיטרא ןטריטיצ ןביוא

 יר ןרעו םרעדנעעג טינ ךיוא ןלעוו ןטייצ סחישמ ןיא וליפַא זַא ,"הרות

 בגַא םכיירטש רע ןוא ,רוטַאנ רעד ןֹופ ןצעזעג יד ה"ד ,תישארב ירדפ

 ,שבב םע באז רגו} :איבנה והיעשי ייּב טייטש'ם סָאװ ,סָאד זַא ,רעטנוא

 ויולּב סָאד זיא -- "ןבת ?כאי רקככ הירא, זַא ןוא "ץברי ידג םע רמנו

 ןקיזָאד םעד טָאה רָאטקערָאק רעקיטכרָאפסטַאנ רעד ."הדיחו ?שמ ,,

 ןיא טלעטשעגניירַא רַאפרעד ןוא ,ןפרָאװעגסױרַא ץַאז "ןשיסיוקיּפצ,

 -- תורוש 28 עצנאנ ןופ חוכיוו ןשימעלָאּפ א םענייז טסקעט סינומיימ

 םינ תוא ןייק טימ טרעװ ייּברעד וא .אפוג ם"במר םעד | גע ק

 רָאנ ,טסקעט סינומיימ וצ טינ טרעהעג חוּכיו רעצנַאנ רעד זַא ,ןויוועגנא

 5 הינמ ןעמורפ םעד ,אמנולּפ-לעּב ןקיררעטעּפש םעד

 תרוסב םא רַּכ םיאצמג יתלבו םיעטומ הכתקהח ירפסו לגרופ יתלֿב אשונה יכ תויהב

 םולשתל עיגה ףע יתאשנ אשטו זרומ המכ עדוי טשה יכ ןיירוא לכל עדי ,לודג

 קיתו םיענג רע םילכס 'א ספוט םא יִב יל היה אל יכ תויחב זה רפסהמ  ההנהה

 ץמח לש םירוכבצ 'ט וב אצמנו קורב תקוחב יריב רטטנש יפ לע ףא ,תילכתב העטומ

 יימאו תמ םש ןיא רשא תיב היה אל םוקמו םוקמ לכב אתפסותבו רואש לש ח"ו

 לכב אבומ היב ןגירמו ןגילקש .וגיתער תויגע יפל ןנאו ,,העמוט תיח קודבה םוקמב

 יתערמ יתפסוה ריסח היהד יל 'רגד יתכוד תצקכו ריהצו ריחנד ןל ררבתאד רע אתכוד

 יתישע תומוקמ תצקב םג ...יונפ םוקמח יתחנה ,,,םילכב אתפסותב ומכ יתלובי אלש המ

 ,"יגילב השק ףיהש יל 'רגש המ המצעל תתנה היא

 ,18 ,1538 ,"תריסטה תרוסמא וצ עדעררָאפ ןיז ןיא 1

 1615 ,טעברַא ,טיצ ,ןָאטלָאװבכ 9
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 .טרעוו ןרָאטקערָאק יד דצמ ליפעג-תוירחַא ןּפַאנק רעייז ַאזַא ייּב
 טייטאב ןלערוטלוק א רַאפ סָאװ ,ךעלפיירגַאּב ןוא ךרָאלק טכער טשרע
 ןעיירעקורד עשידיי עקינייא ןופ שארּב זַא ,טקַאפ רעד טָאהעג טָאה'ס
 ,יולה והילא יו ןַאמכַאפ רעלופטסַאט ןוא רעכיידנסיוו ַאזַא ןענַאטשעג זיא
 זיא היגמ סלָא :טרּפ רעקידנגלָאפ ייּברעד רעֶּבֶא זיא שיטסירעטקַארַאכ
 -עקורד עשידיי עכלעזַא ןיא טקיטפעשַאּב בור יּפילע ןעוועג יולה והילא
 זומ ןעמ .רעמענרעטנוא עכ עלט סיר ק וצ טרעהעג ןּבָאה סאו ,ןעייר
 ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןעיירעקורד עשידיי עטשרע יד זַא ,ןעקנעדעג ייּברעד
 -סיסקע ןּבָאה ,עינַאּפש ןיא ןוא עילַאטיא ןיא ,עּפָארייא-םורד ןיא ןזיוװַאּב
 סיוא שורינ רעסיורג רעד .ה"י ןט15 םנופ ןרָאי רע90 יד זיּב זיולּב טריט
 ןופ המחלמ עשינעילַאטיא-שיזיוצנַארפ יד ןַאד ,לַאגוטרָאּפ ןוא עינַאּפש
 ןענייז ןעיירעקורד עשידיי בור סָאד סָאװ ,ןעוועג םרונ ןּבָאה טייצ רענעי
 יירעקורדדַאניצנוש יד זיא .1806--1404 ןופ ךשמ םניא .ןרָאװענ בורח
 ןיא רָאנ ,עּפָאריײא ןיא זיולּב טינ יירעקורד עשידיי עקיצנייא יד ןעווענ

 םעד ייּב ,ה"י ןט16 טנופ ?טרעפ ןטשרע םעד ןיא .טלעוו רעצנַאג רעד
 ןָא ךיז טּבייה ,רוטַארעטיפ רעשִיערּבעה רעד ֹוצ סערעטניא ןקידנססַאװ
 -ט סי ר ק .יירעקורדכוּב רעשידיי ןופ עטכישענ רעד ןיא הפוקּת עיינ ַא
 ןוא עסיורג ןדנירג ,קידענעוו סיוא םירחוס בור'ס ,רעמענרעטנוא עכעל

 טּביירש -- ןרָאי ןופ ךשמ ןננַאל א ןיא , .} ןעיירעקורד עשידיי עכייר
 "ענסיוא םירחוס רענַאיצענעװ עבושח ןוא עכייר ןּבָאה --- ןָאסלָאװכ .ד

 ןביוהרעד ןוא םיהיגמ עטסעּב יד ןעיצוצ ידכּב טלעג סעמוס עסיורג ןּבענ
 -רעדנוװ ערעייז זַא ,הנרדמ אזַא וצ ןעיירעקורד עלופטכַארּפ ערעייז

 רעצעשטסנוק יד גנוקיצטנַא ןיא םויה-דע ךָאנ ןעגנערּכ ןּבַאגסיױא ענייש
 ,"קַאמשעג ןטסנייפ ןטימ

 זיױלב טינ טכַארטעג ייּברעד ןּבָאה רעמענרעטנוא עכעלטסירק יד

 טינ ןעיירעקורד ערעייז ףיוא טקוקענ ןּבָאה ייז .ןטסנידרַאפ עטונ ןנעוו

 ."שרוקה תכאלמ , ףיוא יו ךיוא טרעיינ ,טפעשענ םוג א ףיוא יוװ רָאנ

 טנַאסערעטניא .ןטסינַאמוה ךיוא רָאנ ,םירחוס זױלּב טינ ןעוועג ןענייז יז

 ןּב הדוהי הינמ םעד ןופ נורעלקרע עקידנגלַאפ טכיזניה רעד ןיא זיא

 ןכייר םעד ןופ יירעקורד רעד ןיא טעּברַאעג טָאה סָאו ,יזנּכשַא קחצי

 ינַאיניטסושזד אינָאטנַא ָאקרַאמ רענַאיצענעװ

 .--1129 "ל"דש תורנא,) ןָא טזײװ ָאמַאצול דוד לאומש רעמנרעלענ רעשידיי רעד 1

 עכעלטסירק ןיא ןעװעג רַאּפרעד ןעניז קידענעװ ןיא ןעיירעקורד עשידיי יד זַא ,0

 ."ךוּב טימ ןעמענרַאפ ךיז ןלָאז ןדײ ןמַאֿברַאפ וּבָאה ןצעועג רענַאיצענעװ יד לײוװ ,םנעה

 .יירעקורד
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 ןופ רעּבָאהּביל רעסיורג אזַא זיא סָאװ ,ןָארטַאּפ רעלעדייא ןיימ ,

 ,םידמול יד רעייז טצעש ןוא ,ךַארּפש רעקילייה רעזנוא ןוא קלאפ רעזנוא

 "טנורג ןוא ןלייז עריא ןקיטסעפַאּב ןֹוא הרוּת לש הלהאּב ןציז עכלעוו

 ןֹוא תואצוה ןייק ןנרַאק טינ לָאז ךיא טנָארטּפיױאַאּב ךימ טָאה -- רענייטש

 ןוא ןרעוו וצ רשעתנ ידכּב טינ ...רעכיּב עכעלצונ רעמ סָאװ ןקורד ןעז

 טמיטשַאּב ךימ ןָארטַאּפ ןיימ טָאה ,ןעמוקַאּב םיחוור ערעסערג רעמ סָאװ

 ןָאט וצ גנַאלרַאפ ןסיוא טרעיינ ,יירעקודדכוּב ןייז ןופ רעריפ םעד רַאפ

 ךָאנ קירינ ןענייז סָאװ ,יד ףליח וצ ןעמוק ןוא ךגעוו ןעמָאנ סטָאג ןופ

 עקיטיינ יד ןפיױק ֹוצ דנאטשמיא טינ רעּבָא ןענייז ןוא טרָאװ סטָאנ

 זיא רַאה ןיימ ןופ ?יצ רעטסכעה רעד ...רעייט וצ ןענייז ייז לייוו ,םירפס

 4 "...םיברה תא תוּכזל ןעוועג

 עשידיי א טנטעעג טאה סָאװ ,רחוס רעכעלטסירק רעטשרע רעד

 גרעּבמָאּב לאינד סידענעוו סיוא רחוס רעכייר רעד ןעוועג זיא ,יירעקורד

 -נעש יד ןופ ענייא סלַא טמשענ טָאה סָאװ ,יירעקורד רעקיזָאד רעד ןיא

 -ָאק ַא טניילעגניירַא גרעּכמָאּב טָאה ,טייצ רענעי ןיא עטסכייר ןוא עטס
 ןוא םיירג רעד ןנעוו ףירנַאב א ןּבָאה וצ ידכּב ,ןנעמרַאפ סיורג לָאסָאל

 ,ןזייווצנא גונעג ןיא יירעקורד רעשידיי רעקיזָאד רעד ןופ םענרַאפ

 --- תולודנ תוארקמ) עבאנסיוא-לּביּב עשינרעּבמָאּב עלופטכַארּפ יד זַא

 ןוא ק"דר ,ארזע ןּבא ,י"שר םישוריּפ יד םימ (8:181101664 28

 + םישדח עקינייא ןופ ךשמ ןיא 1217 ןיא טקידנעראפ ןעוועג זיא ג"ּבלר

 יו ןוא ,םיהיגפ עטסעּב יד טפעשענ ןייז ןיא ןדַאלעגנייַא טָאה רעּבמֶאּב
 גרעּבמָאּב טָאה (19899) עיצענעוו ןיא טצעזַאּב ךיז טָאה יולה והילא רָאנ

 דואמ ןדעתהנ,  *ב 'מע ,163 ףר ,1546 ,2בַאנסױא רענַאיצענעװ ,"תורהמ רדסא עז 1

 הבחו הרותה ידמול הלונס םע הבהאלו וב הקבדל שדקה ןושלב הלענה יריבג דואמ

 רקפ ,היתונוכמו הידומע םיקהל היתותלד לע םידקושה תירב ינבל ול תעדונ הריתי

 יבר םירפסה ינימ לכ םיפדהל לדתשהל ,.תואצוהל ונהנ תועמ רזפל חינשח יתלבל ילע

 הנוכל תאו ותלועפב לשומו ותיבל ןודא ינמש אל רכזנה יריבנ ןעיבו ןי ,,,תלעותה

 םשה ובכל קסעתהל סא יּכ ,ותֹוכנ תיבל חויר איבהלו רשעתהל הנושארבו םצעב

 ףרוזנ םירפסה רקוי תטחמו ותלמח ןיע םהילע סח רשא ותרותב םינוה תלעותו ותיממורו

 *.,התנוכ רקע השוע םיברה תוכול קר רכוגה יריבג רעה תקושת יפכו ,,.ותינקמ רוחא

 "טפירשסייצ, ןיא ןַאמײרפ ,א :עז ירעקורד רעשיגרעּבמָאּב רעד ןגעװ תוכירַאּב 2

 .די ,ד  ךיברַאיא ןיא רענילרעּב ,א ;88-79 ,40--28 ,26-32 ,א; ,,לּביּב ,בעה 98

 | ן ,"טפָאשלעזעג ,א ,רעסיל

 םעו ןופ שינעּבױלרעד רעד םיכ ךיוא ןיא ײרעקורד רעשינרעּבמָאּב רעד ןיא 8

 רעצנַאנ רעד ןרָאװעג טכעלטנפערַאֿפ לָבְב ןטשרע םוצ רעטנעצ רעד העל טסּפױפ

 ,(1522--1521) ימלשורי ןוא ילבּב רומלַּת



 גרעּבניצ ,י ר"ד 16

 יד ןוא ,רָאטקערָאק-טּפיוה סל8 יירעקורד ןייז וצ ןגיוצעגוצ ךיילג םיא
 סָאװ ,גרעּבמָאּב ןעוו .,1858 זיּב ןעמונרַאפ ַאטיוועל טָאה עלעטש עקיזָאד
 טָאה ,ענַאל רעלעיסנַאניפ רעשיטירק ַא ןיא ןענופעג טלָאמעד ךיז טָאה
 (1840 ןיא) םעדכָאנ רלַאּב .יירעקורד ןייז ןכַאמוצ קיליײװטייצ טזומענ
 שויגַאב שולוַאפ טסיערּבעה רעטנרעלעג רעדי ,טסירק רעדנַא ןַא םיא טָאה
 סָאװ ,יירעקורד רעשידיי רעד ןופ רעטלַאװרַאפ סלַא ןדַאלעגנייַא (סוינַאפ)
 סָאװ ,יולה והילא .(נרעּבמעטריװ ןיא) ַאנזיא זיא טעדנירנעג טָאה רע

 ,1 םוינַאפ ןטנורעלעג םעד ןופ תועידי עסיורג יד טצעשענ ךיוה רעייז טָאה
 'טָאה 1844 ןיא טשרע ןוא ,עלעטש עקיזָאד יד ןעמונעגנָא ןרעג טָאה
 .ןרעקקירוצ ןסָאלשַאּב ,רעטלע ןופ ךַאוװש רעייז ךיז קירנליפ ,יולה ןהילא
 ןקידלַאּב ןפיוא ןטרַאװ, טרָאד ןוא קידענעװו טָאטש-גנילּביל ןייז ןיא ךיז |

 ןיא ,עטצעל יד ךיוא רָאנ .2 "יורפ רעקשטיטלַא רעד טימ ןעמַאזוצ טיוט
 שירָארעטיל יולה והילא רעטלַא רעד זיא ,ןרָאי עטכַארּברַאפ קידענעוו

 רעד ןיא ןעמונעג לייטנָא ךיוא ייּברעד ןוא ,טקיטפעשַאּב קרַאטש ןעוועג

 .ןּבַאנסיױא עטצעל סנרעּבמָאּב ןופ ההגנה

 ןייז ףיוא טכַאמענ טָאה יולח והילא סָאװ ,םשור ןסיורג םעד ןגעוו

 -ענסיוא טרעוו סע ּוװ ,הבצמ ןייז ףיוא טפירשפיוא יד תודע טנָאז ,רוד

 זיא איכנה והילא זַא ,טלייצרעד רעכלעוו ,ץַאז רעשילניּב רעד טצונ

 +יז םינּבר עליפ ןּבָאה ךָאד = ןעלמיה יד ןיא ךיילנ ןגיטשענ םערוטש טימ

 ץכעלטסירק רַאפ טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד רוחֹּב והילא ףיוא ןעוועג םערתמ/

 ערעננעל ַא טָאה ןוא ,הרוּת רעד ןופ תורוס יד טקעדענפיוא עטנרעלעג

 ומע ינבש (םינַאפ) אוה יואד תמאבוע ;!"יּבשּתע םוצ המרקה ןייז ןיא עז 1
 ,חשמכ םק אֹל השמ רע השממ ;ןומײמ ןב השמ ונבר לע ןיארוק ונאש ומכ וילע וארקז
 ,"שולואפכ םק אל שולואפ דע שולואפמ :וילע ורמאי ךב

 יד ןעגַײז תימיפּת רעקיצרַאה םימ 'לופ ,"ןמנרוּתמ,; םוצ עדעררָאפ ןייז עז 2
 ; ןורעפ.םולש

 ,ןכ תמאה םנ דסחה יתשאלו יל ,ילא ,אנא

 !ןמלא היהא אל ינאו ,הנמלא היהה אל איהש

 ןמול דע ןשיא הקיה ךות תונדע ןגבו ,תימנ רחי

 .ןטרונ רתי רע ייחלו ץיקנ יזאו ץקה אובי

 ,הרובקה תאז ילע -- רבוע לכל המהתו -- קעות ריקמ ןנא אלה 8
 ןהרעסב הי לֶא םיטשב הלעו -- תקלנ רשא ןבר ילע
 ,הרואל ותוא םשו ותליפא קודקדב ריאה .רשא הז אוה אלה

 תואסכ; וצ המדקה רעד ןיא ןיװעגנָא סע טרעװ טפירשפיוא רעקיזָאד רעד ףיוא טָא
 קרקדטה והילא תא 'ד תתולעהבש םילשוטה ךוע ורמאי אלש דע, :(1646)/ "דוד תיבל
 ,"ומנ לארשי לכ קלחו קורקרהמ וקלח לסנ המיטשה הרעסב לודגה
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 -- ,תמא ,ָאיו 1 בוטש ןיא לַאנידרַאק םייּב ןטלַאהענפיוא ךיז טיוצ

 רָאי ןעצ טכַארּברַאפ ּבָאה ךיא --- יולה וחילא ףיורעד ךיז טרעפטנערַאפ

 רעּבֶא טייז ..,ןטסירק טימ טנרעלעג ּבָאה ךיא ...בוטש ןיא לַאנידרַאק םייג

 רעקיטכרָאפסטָאג א ךָאד ךיא ןיִּב םעלַא םעד ףיוא קידנקוק טינ זַא ,ןסיוו

 ךָאד טליג רוסיא רעד .דניז םוש ןייק ךיז ףיוא ?יפ ךיא ןוא ,ןבילבעג דיי

 ,עדמערפ רַאפ ןייז חלנמ םינ ןעמ רָאט ייז סָאװ ,הלּבקה תודוס ייּב זיולּב

 טימ ייס ןריי טימ ייס טנרעלעג רעּבֶא ּבָאה ךיא .הלונס ידיחי רַאפ זיולב

 הע ןוא .?קיטַאמארג רעשיערּבעה ןופ םיללּכ יד ,קודקיד זיולּב ןטסירק

 ןופ םינּבר עליפ היוא ןוא תורוד עקידרעירפ ףיוא ייּברעד ךיז טפוררַאפ

 * "ןטסירק טימ ןענרעל , ייז ךיוא סָאװ ,טייצ ןייז

 זַא --- ,יולח והילא ןָא ייּברעד טזייוו --- ,ןסיוו ךיוא טפרַאד ריא,

 ךיא ;הבוט עסיורג א סױרַא טמוק ,ןטסירס טימ ןרעל ךיא סָאװ ,ןופרעד

 רעדָא ךיא סָאװ ,עטנרעלעג עכעלטסירק יד זַא ,ילש ןהּב ךייַא רעווש

 עלַא ייז ןענייז ,םידומיל עשידיי יד טימ טנַאקַאּב ייז ןּבָאה ערעדנַא

 ןעוט ,ךעלגעמ רָאנ זיא'ס טייוו יװ ןוא טייפ עכעלטנרָא ןוא עקידנעטשנָא

 | / ."ןריי תובוט ייז
 ,אירישזדע לַאנידרַאק רעד ,דניירפ רעטפטנעאנ סיולה והילא ,תמא

 ווּורְּפ ַא טכַאמענ וליפַא טָאה רע ןוא ,לארשי בהוא ןַא ןעוועג עקַאט זיא

 (עלוּב) לעפַאב סטסּפיוּפ םעד ןרעוו טכעלטנפערַאפ לָאז'ס ןזָאלרעד טינ

 *עגנָא זומ ךָאד .ןענַארַאמ יד ןנעק טכירעג-עיציזיווקניא ןַא ןריפנייַא ןגעוו

 עכלעוו טימ ,ןזיירק עשינָאלָאעט-שיטסינַאמוה יד ןיא זַא ,ןרעו טקרעמ

 "עג ַא טריּפשענ ךיז טָאה ,ןדנוצרַאֿפ ךעלדניירפ ןעוועג זיא יולה והילא

 טָאה גנומיטש עקיזָאד יד ןוא ,םוטנדיי םוצ ננומיטש עכעלדנייפ עסיוו

 .טפירש עשיטעלפמַאּפ ןיא קורדסיוא ריא ןענומעג ןטלעז טינ וליפַא

 תרוסמ,  ןייז וצ המדקה רעד ןיא אפונ ַאטיװעל והילא םלייצרעד םעד ןנעװ 1

 םיריבסמ םגיא םיננוה תצקו חקדצל יל בשחנ אלו הקעצה ילע הלרג חז לעוא :"תרוסמה

 ,"יונל תרהּת יתדמלש לע ,יוא ישפנל םירמואו םינפ יל

 ַאשייעל טָאה שישקַאּפ ,קיטכיר ןצנַאגניא םינ זיא גנורעלקרע עקיזָאד יד 5

 ,קיטַאמַארג רעשיערבעה רעד םימ זיולּב טינ םנַאקַאב םיד נלּת עכעלטסירק ענייז עקינייא

 תולידי עניו ןעקנַאדרַאפ יצ טָאה ,לשמל ,ָאירישודע ,הלבק רעשירי םימ ךיוא רָאנ

 יעג קינײװ ץנַאנ םָאה אפונ ַאמיװעל .,רוחּב וחילא ךעלסילשסיוא קיפמימ רעשידיי ןיא

 יד ןיא ןוא תיליל ןיא ןּבױלג םעד "ןטײקשירַאנא םלַא םרעלקרע ןוא חלּבק ןופ ןטלַאה

 יד ןיא םינ ּבױלג ךיא םערָאװ ,םעד ןנעװ ןביירש וצ םאמנ ןיא ריפ, ,הלכח יכאלמ

 ,(םהב ןימאמ ינניא יּכ םבהוכל יתצקו) "תוישעמ עשירָאג עלָא

 ןב לאכימ ,םױר ןופ בר רעד ןעװעג זיא םינבר עקיזָאד יד ןופ רענייא 8

 ןָאידישזדע הלּבק רעד ןופ תודוס יד טימ םגעקַאּב טָאה רע ךיוא סָאװ ,(813 ןט66ט5) יתּבש

 -(186 ,װ ,םיצ ,סעלרעּפ ;92 ,} ,סרעװ ,םיצ ,רעניר ןוא ןײטשלעגָאפ עז) טדַאטשנַאמדיװ ןוא



 ברעגניצ , ר"ד /8

 ,ןטסינאמוה עשטייר יד ןעוועג טכיזניה רעד ןיא ןענייז ויטקַא טרעדנוזַאב
 ןַאטסאבעפ ,רערערַאֿפ ןֹוא םידיסח עסייה סָאטיװעל ןופ רענייא

 ,ןייטַאל ףיוא קרעוװ עסנייא סאטיוועל טצעזענרעביא טָאה טָאװ ,רעטסנימ}

 ןײטַאל ןוא שיערבעה ףיוא טכעלטנפערַאפ 1999 ןיא לעזַאּב ןיא טָאה

 חֹוּכיוו א ןופ םרָאֹפ ןיא החישמה תַאיּב ןגעו 1 קרעו שיטעלפמַאּפ ַא

 רעד ןיא טעמּכ .(ףוצחה ידוהי) 'ףוצח א ןדיי, א ןֹוא טסירק ַא ןשיווצ

 ןיוש רעד ,דניירפ ןוא דימלּת רעטייווצ א סאטיוועל טָאה טייצ רעּבלעז

 "ַאזוצ (1842 ,ַאנזיא) טכעלטנפערַאפ ,סוינַאפ שוליוּפ רעטנַאמרעד רעירפ

 טעלפמאפ ןפרשש א גנוצעזרעביא רעשינייטַאל רענענייא ןייז טימ ןעמ
 .8 רענַאיסימ א דמושמ א ןופ ,"הנמא רפס , ,הנומא רעשידיי רעד ןנעק

 חנווּכ רעשירענָאיסימ ַא טימ סורַא רע םיג רעטעּפש רָאי ייווצ טימ ןוא

 לופ זיא סָאװ ,המדקה רעטיירב א טימ גנוצעזרעּביאשמוח עשידיי ַא
 .עקַאט טלַאה טסיזמוא טינ 2 טייקשיריי ןוא ןדיי ףיוא םילוזליז טימ

 רפס , ןייז וצ עדעררָאפ רעד ןיא ןזייווּוצנָא קיטיינ רַאפ יולחה והילא

 קיטכיוו רעייז ךיוא ןעמעלא ץוח זיא עיצנַאדרָאקנַאק אזַא זַא ,"תונורכזח

 * "הנומא רעזנוא ןופ רעננעק יד טימ םיחוכיוו ןריפ ןזומ סָאװ , ,יד רַאֿפ

 ןטלעז טינ ןנעלפ טייצ רענעי ןופ עטנרעלעג עשינעילַאטיא יד ךיוא

 רעד רעטנוא ,ךיז קידנענעקַאּב ,םיחוּכיו עשימעלַאּפ טימ ןטעיױטסױרַא

 ,רוטשרעטיל רעשיערבעה רעד טימ ,ןזיירק עשיטסינַאמוה יד ןופ העטשה

 זַא ,ןעזרעד גנורעדנוװרַאפ סיורנ טימ ןגָאלָאעט עכעלטסירק יד ןּבָאה

 טימ טצונַאּב ךיו ןּבָאה רימ ,תואיצפה רקי רעסיורג ַא זיא קרעװ עקיזָאד סָאד 1

 עז תוכירַאּב רקמ ,ייזומ ןשיטַאיזַא רעדַָארגנינעל ןיא ףךיז טניפעג סָאװ ,רַאלּפמעזקע םעד

 : ,2 'םונ ענַאלייּב

 ,(866. 6. 14 ןטוטספ, ׁש, 50) ןָא םוײװ רעדיינשניטש .3 'מונ עגַאלײב עז 2
 .נטײדַאב ַא טכעלטנפערַאפ רעטטנימ ןַאיטסַאבעט טָאה רעירפ רָאי עכעלטע םימ ךצנ זַא

 רעד ןעװעג זיא'ס רעװ 164 061 7014, םניא טעלפמַאּפ ןקיזָאד םעד ןופ לייט ןקיד

 ,טסורעג םינ ךױוא אפוג םוינַאפ ,םנייש סע יװ ,טָאה "הנמא רפס, םנופ רעסַאֿפרַאפ

 ןטקח קיתעמה ינאק :גנורעלקרע עקידנגלָאּפ ןייז טקורדעגּפָא ןיא ךונ םנופ ףוס םוצ לייוו

 תוכו ףכל יננידיש תועט רבד ונ אצמי םאש ,הז רפסב ארוקה לכ ינפל הלחמ ריעצהו
 זיא "הנמא רפסק םנופ רבחמ רעד ןַא ,הרעשה רעד ןגעװ ,"יתקתעה יתאצמ רשאכ יכ

 רעטשרע רעד ןיא טּבעלעג טָאה טָאװ ,דמושמ ַא ,(סגשו םסממסוס}}) ַאוּפנָאב לוַאּפ ןעװעג

 08 וע ,םסטטס 6. 244068 }טוטס8 ןיא ןרעריינשנייטש ײב עז -- ה"י ןט15 םנופ טפלעה

 | ,102--109 ,"ןעלּפַאטש, ,ךיירנייו .מ עז 8

 םידגנתמה םע תכותהל דואמ ליעויו ןוחצנ רפסל בוס הוה רפסה היהיט , 4
 ןכ היאר םיאיבמו ונמע חכוותחל םיליגר םהש דחאה :םינפוא ינשב וו ,הנובאכ ונילא

 ןםואהו .אוה םג ןכ תושעל ןיבו עדי הוח רפסב ומצע תא ליגריש ימו ,,,םיקוספה

 אב רבכ םא תישמה ןינעב אוה םניבו ונניב רשא תוכיוװה בור יּכ אוה עודי ינשה

 "פא וכו הלואגה לעו תולנה תוכירא לעו אובל דיתע וא



 20 ןדיי יב רוטַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 ,ןעקנַאדענ עכלעזַא טרָא ןקידֹובּכּב א ןעמענרַאפ קיטסימ רעשידיי רעד ןיא

 נָא עזעיגילער-ךעלטסירק טימ טפַאשהבורפ רעטיוועג ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ

 יז .ןערּב ןשירענַאיסימ םעד טקרַאטשענ ייז ןיא טָאה סָאד .ןעגנויוש

 ןוייוורעד ייז ידכּב ,עט.רעלעג עשידיי טימ םיחוּכיװ עגנַאל ןטלַאה ןגעלפ
 ײּטסירק רעד טימ םיּכסמ ךָאד זיא ''רתסנח תמכח ,, יד זַא ,םיתפומו תותואב

 רעד זנוא טיג םיחוּכיװ עכלעזַא ןופ דליּב שיּפיט רעייז ַא .ערעל רעכעל

 רעד ןיא (6810105 800009) םוליווַאב ?ראק רעטנרעלעג רעשינעילאטיא

 רע ּוװ ,(1519) "ם1גֹוסַת'/ 6 111ת11410, קרעוו ןייז וצ עדעדרַאפ

 יד טענָאּב קידעמיּביול ןכעלטטּפוּפ םעד טימ קימעלַאּפ ןייז טביײרשַאּב

 ןייז טימ ןעוועג טש-הנוק ךיז טָאה רעכלעוו ,1 (?אונמע .ןּב בקעי) סעטַאל

 טייקבעלגנעמ יד טיג סָאװ ,טנעמורטסניא ןשימָאנַארטסַא ןטכַארטענוצ

 רעדָא טענַאלּפ זיא'ט ןכלעוו ןופ עגַאל יד ןעמיטשַאּב טנעמַאמ ןרעי ןיא

 5 ןרעטש

 ףעד ןיא עקַאט :טרפ רעקידננלַאפ ייברעד זיא .טנַאסערעטניא

 עשינָאלָאעט עסיטרַאנגײא יד טָא טריפענ טָאה'מ ןעוו ,טייצ רעגלעז

 קרעוו עשירענַאיסימ ערעייז ןּבָאה טוינַאפ ןוא רעטטנימ ןוא ,םיחוּכיוװ

 רעד ּוװ ,?"רוא הרות, םאיחי דוד ןּב ףסוי ןענישרעד זיא ,טקורדעג

 "םיוא יד ןוא "הרותּבש רואמ , םעד ןקעדוצמיוא ךיז טסיילפ רעטַאפרַאפט

 רעייז ַא ןופ טסַאטש איחי ןבא ףסוי .טלָאפ ןשידיי םעד ןופ טייקטלייוורעד

 -רָאּפ ןיא עלָאר עקידנטיידַאפ א טליּפשעג טָאה טָאװ ,עילימאפ רעבושח

 רענייא ןָאבַאסיל ןיא זיא ח"י ןט11 טעד ןיא ךָאנ .עינַאּפש ןיא ןוא לָאנוט

 ןה ןעמונעגנָא רעייז ןעוועג ,שיעי ןֹּב איחי ןוד --- ''איחי ינּב , יד ןומ

 "רָאּפ רעד ןוא ,גנורעקלעפַאב רעכעלטסירק רעד ייב ןה רעשידיי רעד ייב

 "נרע ַא טימ ןעקנַאשַאּב םיא טָאה רעטפניפ רעד טנַאפלַא ךלמ רעשילַאגוט

 ןּב ףסוי ,עדייז "םרוא חרוּת, לעב םעד .+ םייקשידלעה ןייז רַאֿפ לטיש

 ןעװ ,ןסנעצ םעד װעל םספױש םייב ןעמונעגנָא קרַאטש ןעװעג ןיא םכנָאב 1

 ןילכײר טָאה ,רענַאקינימָאד יד ןוא ןענילכייר ןשיװצ חופיװ רעד ןּביוהעגנָא ךיז טָאה

 ןרַאֿפ ןקידײמרַאפ םיא לָאז רע ,השקג רעד םימ ןטענָאב וצ םדנעװעג ךיז לכימרוק

 ףמַאק רעקידתונשקע רעד סָאװ ,ןעקנַאדרַאפ וצ םע ןעמ םָאה ןטענָאב עקַאמ ןוא ןטספיוּפ

 123--258 ,1899 ,"טפירשטַאנָאט/ ,ןַאמשוג עז) ןוחצנ סגילכייר טימ טקידנערָאפ ךיז טָאה

 ,(83-81 ,,װ .טיצ ,רעגיר ,א ןייטשלעגעפ

 ו"06 םחתטו! 25וזסתסמ/ס, קרעװ םניא ןבירשַאב םענָאב טָאה גנודניפרע ןייז 2

 טקורדעגּפָא םע םָאה (ןגססטטפ ?896ז 812400160809) רעבַאפ ֿבקעי םסָאוו ,(1493 ,טיור)

 .(260 ,1899 ,"םמירשטַאנָאמ, ,ןַאמטוג) 1500 ןיא

 ,1528 ןיא ַאינָאלָאב ןיא םקוררעג ,1527 ףוט טקידנערַאפ 8

 ןײז וצ עדעררָאפ רעד ןיא דוד ןב ףסוי םיִנ ןיסחויח תלשלש ןצנַאג ןייז 4

 ,"הלבקה תלשלשפ קרעװ טנַאקַאב סנוז ןייז וצ המדקה יד ךיוא עז ,"רוא חרוהפ



 גרעבניצ ,י ר"ד 0

 -טנַא ןקז רעקיראי70 פלא זיא ,ןַאּבַאסיל ןיא רעוט-59ּכ רעבושח ַא ,דוד

 ,הריזנ-דמשיגנַאװצ רעד רַאפ דחַּפ סיוא לַאגוטרַאּפ ןופ 1494 ןיא ןפָאל

 .רעטייווצ רעד ןַאהָאי ךלמ רעשילַאגוטרָאּפ רעד ןּבעגעגסױרַא טָאה'ס סָאװ

 ןוא ,עיליטסַאק ןייק טגנַאלרעד ךיז רע טָאה ןשינרעטַאמ עגנַאל ךָאנ

 טָאה ,דנַאנידרעפ ןעמורפ-שילױטַאק םעד ןופ הלשממ רעד ןיא ,טרָאד

 .קנַאדַא .טּפשמרַאפ ןפיוהרעטייש םוצ ןוא ןעוועג ספוּת ךיילג םיא ןעמ

 טיײרפַאּב רע זיא ץנַאגַארּב סיוא סערַאװלַא גָאצרעה םעד ןופ ץוש רעד
 טָאה רע .עיליטסַאק ןזָאלרַאפ וצ שינעּבױלרעד יד ןעמוקַאּב ןוא ןרָאװענ

 ןעוועג טרעשאב טינ ךיוא םיא זיא ָאד רָאנ ,עילַאטיא ןייק טזָאלעג ךיז

 טָאה ,אזיּפ ןייק ןרָאּפנײרַא טלָאזעג טָאה רע תעּב :ןעניפעג וצ ור ןייק

 עשיזיוצנַארפ סָאד ןעמונעג ןעננַאפעג עילימַאפ רעצנַאנ רעד טימ םיא

 -סיוא סיורג רַאפ .טרעגַאלַאּב םָאטש יד טלָאמעד דָארג טָאה'ס סָאװ ,לייח

 -עפ ןיא טצעזַאּב ךיז טָאה רע ןוא ןזָאלעגיירפ םיא ןעמ טונה טלעגדזייל

 -רַאפ טינ ץְלַא ךָאנ רעּבָא ךיז ןּבָאה ןשינרעטַאמ ןוא תורצ ענייז .ארַאר

 יד ןשיװצ טריטיגַא טָאה רע זַא ,טקידלושַאּב םיא טָאה ןעמ .טקידנע

 רַאפרעד םיא ןעמ טָאה ;ןרעקקירוצ ןּביױלג ןשידיי םוצ ןלָאז ייז ןענַארַאמ
 ןיא ָאד ךיוא .טקינייּפעג קראטש טרָאד ןוא טצעזעגנייַא שינעגנעפענ ןיא

 טיירפַאּב תועּבטמ ענעדלָאג ןופ ףליה רעד טימ ןעגנולעג ןַאמ ןטלַא םעד

 -ענ רלַאּב רע ןיא רעטקינײּפעג ןוא רעטרעטַאמענסיוא ןַא ;ןרעוו וצ

 .1 ןּברָאטש

 ןיא רעטומ רעד ייּב ןיוש ךיז טָאה אפוג "רוא הרוּפ , לעּב רעד

 ףיוא ןרָאװעג טעװעטַארעג זיא ןוא ,רַאפעג רעכעלטיוט ןיא ןענופעגנ ךיוּב

 טלָאמעד זיא סָאװ ,רעטומ ןייז זיא 1404 ןיא .ןפוא ןטסראברעדנוװ םעד
 -ַאסיל סיוא ןּפָאלטנַא רעדיילק עכעלנעמ ןיא ,םיא טימ רעגנַאװש ןעווענ

 ןעוועג ןענייז ייז תעּב ,ַאזיּפ ןיא .רעווש ןוא ןַאמ ריא טימ ןעמאזוצ ןָאּב

 ערעגנַאװש עגנוי יד זיא ,רעטילימ ןשיזיוצנארפ םנופ טלגנירענמוהַא

 -עגּפָארַא ,ןטַאדלַאפ ענעסַאלעגסיוא יד ןופ ןעװעטַאר וצ ךיז ידכּב ,יורּפ

 -ַאבמוא ןוא ןּבעל ןּבילּבעג סנ יּפילע רָאנ ,םערוט ןכיוה ַא ןופ ןעגנורּפש

 טַאנַאמ רַאּפ א ןיא ןוא ,ץנערָאלפ ןייק טזָאלעג ךיז טָאה יז .טקידעש

 טלייצרעד --- רעדייא ךָאנ, .ןרָאּבעג רעסַאפרַאפ ןקיטפנוקוצ םעד םורָא

 טָאה ,ןעזרעד טלעוו עקיטכיל יד ּבָאה ךיא --- "רוא הרוּת, לעב רעד
 -ןעּביא עשינַארט עלַא יד .* "ןָאטעג רעדנּוװ עסיורג רימ טימ טָאג ןיוש

 םישק םיוניע יד .ןטלַאחעגסױא טינ טָאה דוד ןֹּב ףסוי זַא ,גנודלעמ םצערג 1

 ,"רוא הרות, וצ המדקה ירד עז ,קימכיר טינ ןיא ,ןברָאמשעג שינעגנעּפענ ןיא ןוא

 רעייז רעּבָא ןּבָאה יורפ רערעגנַאװש רעד ןופ ןקערש ןוא ןשינרעטַאמ עלַא יד ?

 *קנערק ןוא ךַאװש ןעװעג וימי לפ ויא דוד ןּב ףסוי ,דניק ריא ףיוא טקריװעג ךעלדעש

 ,(1529 ןיא) רָאי 45 וצ ןּברָאפשעג ןוא ךעל



 81 ןדיי ייּב רומַאר;טיל רעד ןופ עטכישעג יד

 ןופ םענַאּביטלעװ םעד ףיוא העּפשה עסיורג ַא טָאהעג ןּבָאה ןעננוּבעל
 ןדיײשטנַא רע םערט קיטכרָאפסטַאג ןוא םורֿפ ."רוא הרומ , לעב םעד

 "ןַאפ טזָאלעג ךיז טָאה , רענעי סָאװ ,רַאפרעד ם"במר םעד ןגעק סיורַא

 תוריקח ירחא התפתנ) "תוריקח ערעייז טימ ןפָאזָאליֿפ יד ןופ ןריפ

 תראשה ףיוא זַא ,אנקסמ "רעשלַאפטנורג , ַאזַא וצ ןעמוקעג ןוא (םירקוחה

 ךרוד רָאנ לייו ,רעטעדליבעג שיפָאזַאליפ רעד זיולּב ןפָאה ןָאק שפנה

 -ּבַא טימ לכש םעד ןדליבסיוא ןוא ןפרַאש ךרוד ,הריקח רעשיפָאזַאליפ

 רעד ןוא ךיז ןשיווצ דנַאּברַאפ ַא שטנעמ רעד טפַאש ,ןפירגַאּב עטקַארטס

 םעד טיול זא ,רעטנוא איחי ןּבא טכיירטש ,סע טסייה .החנשה רעכעלטעג

 ,הלונס ידיחי זילב טשטנעבעג שפנה תראשה טימ ןרעוו העד טמ" גמר

 קידנדייר טינ ןיוש ,(ןומהה ראש לּכ) ץוביק םנופ רעּבָא בור רעסיורג רעד

 רפס םנופ טקעמענסיוא ןרעוװו עלַא ייז -- רעדניק ןוא ןעיורפ ןגעוו

 ןליפרעד םטינ ןלָאז ייז יירט יו ןוא ,ןייז טינ ןלָאז ייז םורפ יװ ,ןורכזה

 יד קנַאדעג ןקיזָאד םעד ןיא טעז איחי ןּבא 1 ןטָאבעג עכעלטענ יד

 םעד ןיא המילש הנומאּב טביולג רע .הריפּכ ןוא תוסרוקיּפַא עטסערנ

 ןיא רע ."אבה םלועל קלח םהל שי ?ארשי ? 2, וַא ,?"זח יד ןופ רמאמ

 ןיא הרות רעכעלטעג רעד ןופ רקיעיטנורג רעד, זַא ,טנייצרעביא טסעמ

 תייחּת ןוא חישמה תַאיַּב זַא ןוא ,?"אובל דיתעל רכש ןיא ןביולג רעד

 טייקיטכערעג רעכעלטעג רעד ןופ גנוקעלּפטנַא יד זיא סָאד םיתמה

 ,ןדייפ עכעלקערש יד עלַא רַאפ לארשי קֶלָאֿפ םעד ןקיטינרַאֿפ וצ ידכּב,

 -אטשענסיוא ןענייז רעדניק עכעלקילנמוא ענייז סָאװ ,תופידר ןוא תורצ

 5 "ןנעוו ןעמָאנ ןייז ןופ תולג ןיא ןענ

 רע תעב ,איחי ןּבכא :טרּפ רעקידנגלָאפ ןיא שיטסירעטקַארַאכ רעייז

 לעב םעד ןגעקטנַא םיא רע טלעטש ,ם"ּבמר םעד טימ טריזימעלָאּפ

 רעזנוא ןופ דנאב ןטשרע ןיא ןיוש ןּבָאה ריס .יולחה הדוהי ,"ירזוּכח,

 - טָאװ ,טימרעד טינ ךיז טנגונַאּב יולה הדוהי זַא ,ןזיוועגנָא (ס .ּפַאק) קרעוו

 רעשידיי רעד ןופ רעטקַארַאכ ןלַאנַאיצַאגןייר םעד רעטנוא טכיירטש רע

 -טנַא ןָאק תד רעשידיי רעד זַא ,ןרעלקרע וצ ךיוא ךיז טימַאּב רע ,חנומא

 ןייז סָאמ רעלופ ןיא ןזײװַאּב ןוא העּפשה עשילַארָאמ עסיורנ ןייז ןקעלּפ

 לייוו ,קלָאפ ןשידיי םנופ רעדניק יד ףיוא ךעלכעזטּפיוה טפַארק-סננויצרע

 ןעגנאנעגרעּביא השמ תרות ןופ תודוסי עשיטע יד ןענייז ייז ייּב רָאנ

 ,(1538 ןופ עּבַאנסױא רעד םיול ןרימיצ רימ) 'א 'מע 5 ףד ,"רוא הרוּת, 1

 ,"ןורחא רשואב הנומאה תיהלא הרותה ישרש רקיע, ;'א 'סע ,{ ,ןטרָאד 2

 םיתמה תייחתו החישמה תאיב; :78 יֹּפַאק ,ןטרָאד ךיוא עו ,41 'ּפַאק ,ןטרָאד 8

 וב ויה רשאו םיקנאנו םיחנאנ תולגב ֹותמ רשא לארשי לכ תא תוכול םוקמה הצרש

 ,ומש רובכ ינפמ םידורמו םינועמ
)6( 
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 טייס רעגנַאל ץנַאנ א ףיוא ךעלרעהפיואמוא טקריוועג ןוא רוד ֹוצ רוד ןופ

 רעשיטע ןייר ַא ןיא ?יפענ שילַארָאמ רעייז ןניוצרעד ,רעטכעלשעג ןופ

 רעטקילייהעג רעד ,הביבס רעשיטעדזעיגילער רעד קנַאדַא טָא .הביבס
 ןופ ךשמ ןיא רוד וצ רוד ןוֿפ תשוריּב ןעגנַאנעגרעּביא זיא סָאװ ,הרופמ

 ,קלָאֿפ "עטלייוורעדסיוא, סָאד ןרָאװעג ןדיי יד ןענייז ,ןרָאי רעטנזיוט

 ןעוו זַא ,רעטנוא רַאפרעד טכיירטש יולח ."ונּתרחּב הּתא , ןופ קלָאפ סָאד
 ,(ונילא הולנה) ''זנוא וצ ךיז טפעהַאּב ,, םלועה תומוא יד ןופ רעוו וליפַא

 טָא .(ונמע חוש היהי אל ךא) "זנוא וצ ןייז ךיילנ טינ, ךָאד רע טעוװ

 קלָאפ ןשידיי םנופ טייקטלייוורעדסיוא רעד ןגעוו קנַאדעג רעקיזָאד רעד

 ןימ םה ?ארשי, .םענרַאפ ןשימסָאק תמא ןַא ןאיחי ןּבא ייּב טמוקַאּב
 ץנאג א ןיא ,איחי ןּבא טרעלקרע ,קלָאפ עשידיי סָאד --- "ומצע ינפב

 ןופ תונרדמ ןּביז , .! ןפַאשַאּבטלעװ םעד ןיא עירָאגעטַאק עקידנעטשבלעז
 הגרדמ יד :"רוא הרות, רעד טנרעל ,ןפַאשַאּב טָאנ טָאה ןשינעפעשַאּב

 ,תויח ןופ ,ןשטנעמ ןופ ,לארשי קלָאמ םעד ןופ ,םילגלנ ןופ ,םיכָאלמ ןופ

 קָלֶאֹפ סָאד, * "(ןלַארענימ) םיממוד ןופ ןוא (ןפקיוועג) םיחמוצ ןופ
 םעד .,(םדא ינבמ חלוגסה) "טייהשטנעמ רעד ןופ ןיורק יד זיא ?ארשי
 ןיא ,רוא הרות , לעּב רעד טגָאז ,שפנה תראשה ןגעוו ערעל ס''מּבמר

 "נוא ךיז ןענימעג תומשנ ערעייז לייוו ,תומוא ערעדנַא וצ זיולב קיטכיר
 קלָאמ סָאד ;'לעוּפה לכש  םעד ,טסייג-דרע םעד ןופ הטילש רעד רעט

 רעפעשַאּב ןטימס גנודניּברַאפ רעטקעריד ןיא ךיז טניפעג רעּבָא לארשי
 ריא טױל ןזיא רעדנוזַאּב המשנ עשידיי עדעי ןוא 2 ומצעגו ודובכּב

 ןרעטנוא ןופ טקעריד ןעמונעג ךָאד זיא יז ,, םערָאװ ,ךעלברַאטשמוא תוהמ
 יד ןופ רערעדנַא ןייק םינ ןוא לעוּפה ?כש רעד טינ  "דובּכה אסּכ

 עכעלטעג יד טרעיינ ,לארשי קלָאפ םעד ןופ דליּברַאֿפ סָאד זיא םילגלג

 .5 (חרותה איה ילארשיה ןימה תרוצ יכ) אפוג הרוּת

 שירענָאיסימ יד וצ ץאזנגעק ןלופ םניא ,רַאפרעד זיא איחי ןּבא

 רעייז זיא רע ..םזיטילעזָארּפ ןופ טייוו ץנַאג ,ןטסינַאמוה עטמיטשעג
 רעטנוא עקיּביולגשרעדנא ןעגנערּב ,קנַאדעג םנופ טרעטסײנַאּב קינייװ
 סָאװ ,ןדמערמ א ןופ המשנ יד לייוו ,הנומא רעשידיי רעד ןופ ?נילפ יד

 טינ ךָאד ןָאק ,ןּביולג ןשידיי םעד ןעמונעגנָא ןוא ןעוועג ריינמ ךיז טָאה

 ,11 יּפַאק ;ןטרָאד 1

 ,37 'ּפַאק ,ןטרָאד 5

 ,42 ,17 ,16 יּפַאק ,ןטרָאד 5

 ,62 'ּפַאק ,ןטרָאד 4

 ,33 'ּטַאק ,ןטרָאד 5



 ְו 83 ןױװ ייֿפ רוסארעשיל רעד ןופ עםכישעג יד

 רעד ןופ לֿפמעטש םעד ןעמוקַאב ךיילג ןוא תוחמ ריא ןרעדנע טכייל יֹוזש
 ןיא סט רעכלעו םיס ,טייסטרעטיילעג רעכעלטעג ןוא םייקנייר רעשיסע
 -כַאנָאיצַאנ רעכייר רעייהעגמוא רעד קנַאדא חמשנ עשידיו יד ןעקנַאשַאב
 | 4 תשורי יטלערוטלוק-קיטסייג ,רעשיראטסיה

 ןבא ןופ ?ייט רעטשרע רעד והלּב םש יא "רוא הרוּת, רעד
 "ףד,  :ןענייז לייט ייווצ ערעטייוו יד .קרעווךזיר ןטכַארטרַאֿפ סאיחי

 סָאװ ,תודוס יד ןגעוו -- ''הוצמ רנ , ןוא ,םיטשּבש הרות ןגעוו -- ''םייח

 עקידרעטעפש יד ןיא השמ תרות ןֹופ תווצמ יד ןיא ןגרָאּברַאט ןענייז
 טקרַאטשעג ךיז טָאה ,ןעז רעטייוו ןלעוו ריס יו ,עילַאטיא ןיא ןעוו ,ןרָאי

 עשידיי יד ןפדור וצ קרַאטש ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ןוא עיצקאער יד

 -ַאב ןפיוא קרעוו עדייב טאיחי ןּבא ןופ ןטּפירקסונַאמ יד ןענייז ,םירפס

 6 ץנעדנעמ "רעכעלדעש , רעייז רַאפ ןרָאװעג טנערבראפ רָאזנעצ םגופ לע

 יד טאהעג עילאטיא ןיא ןדיי יד ךָאנ ןּבָאװ רעֶּבִא ןבעל סאיחי ןבא יי

 טסייג רעתמא רעד ןוא ;ןעקנַאדעג ערעייז ןגָאזסױרַא יירפ טייקכעלגעמ

 עזעינלער יד תעשַּב סָאװ .,םעד ןיא ףךיז טסקעלּפטנַא םזינאמוח ןופ

 ןגָאזסױרַא טרעטשעגמוא טנַאקעג דצ רעשידיי רעד ךיוא טָאה םיחוּכיוו

 יגעק קיטירק ןייז טימ ןטערטסיױרַא טפָארטשַאּבמוא ןוא ןעגנוניימ ענייז

 רעייז ןענייז טבכיוניה רעד ןיא ,ךריק רעשיליוטשס רעד ןֹופ ןעמנָאד יד

 סיולה והילא טריפעגנ טָאה'ס סאו ,םיחוכיוו עזעיגילער יד טנַאסערעטניא

 םעד ןגעוו .(לָאסיראפ) ?וציראפ יכדרמ ןּב םחרבא ,רוד"|פ רערעטלע ןַא

 ,טיֿפַאק ןקידנעמוק ןיא

 ,62 'טַאק ןמרָאד 1

 ףעכיב עשילגיּב וצ םישוריפ םאיחי ןבא ןגעװ ,"רוא הרותפ םוצ ערעררָאֿפ עז 2

 ,22-549 ,"איחי ינבְל םימיה ירבדמ ,ילומרפ עז

 טינ רָאג םשרע ,'חלבקה תלשלשא ןײז ןיא ןװ ןיז םלייצרעד םעד ןגעװ 5

 ןיא "םייח ףרד, סאיחי ןבא ןוָפ ליפ ןקידנשײרַאב ַא ןענופעג עטָאר לאלצב טָאה גנַאל

 ,1927 | ,"רפמס תירקא עו) 'הלבקה תלשלש} לעב טנופ טפיישּפָא רעקיטנעהגגייא רעד

 ,(240י236



 לטיּפַאק רעטירד

 ןופ ןעגנוּבײרשַאּב יד ןוא עיפַארנָאמסָאק וצ םערעטניא רעטקרַאטשרַאֿפ רעד

 תוחרא תרנא, ןייז ןוא לוצירַאֿפ םהרבַא -- ,רעדנעל עטקעדסנַאיײנ יד

 -- ,'עידניא עשינַאּפש, סָאד גנוּבײרשַאּב ןייז ןוא ןהכה ףסי -- ,"םלוע

 ןסױרג םעד ןופ אצוײלעוּפ סלַא גנוּבײרשַאּב-עטכישעג ןופ ילּבפיוא רעד

 .עטכישעג ןוא סםָאנָארמסַא סלַא אתופז םהרבַא -- .עינַאּפש סיוא .שוריג

 לאומש -- ."הדוהי םבשא רעיײז ןוא ַאגרעװ ןבא עילימַאפ יד -- .רעֿביירש

 .ײרש.עטכיׂשעג ןוא רעוטיללכ סלַא ןהכה ףסוי -- ,עמעָאּפ ןייז ןוא עקסוא

 ןײז ןוא ילַאסּפַאק וחילא -- ,"אכּבה קמעא ןוא "םימיח ירבד, ןייז ;רעּב

 איחי ןּבא הילדג -- .רעשנרעלעג ןוא טסיליטס סלַא ילַאסּפַאק ;"וחילא יבד,
 רוקמ רעקישכיװ םלַא קרעװ סאיחי ןּבא -- ,"הלנקה תלשלש, ןייז ןוא
 .רעַׂשֶמ םהרבא ןעיגָאלָאעכרַא וצ סערעטניא רעד -- ,רָאלקלָאֿפ ןשידיי ןרַאפ

 ,"םירוּבגה ימלש, ןייז ןוא הירא

 ןרָאּבענ) ןָאיניװַא סיוא רעקיטריּבעג ַא ,לוציראפ יכדרמ ןּב םהרבא
 ןייק טזָאלענ ןאמרעגנוי רעקירָאיסיצנַאװצ סלַא ךיז טָאה ,(1481 ןיא

 רָאי רָאּפ א ןיא .ןואיל רסימ טיס טעדניירפַאּב ךיז טָאה רע ּוװ ,אוטנַאמ

 ןזח רע טרעוװ ,לוק ןייש ַא קידנּבַאה ;ארַארעּפ ןיא ךיז רע טצעזַאב םורַא

 רעגנוי רעד טרעוו טםייצ רעּבלעז רעד ןיא .1 הליהק רעקיטרָא : רעד ןיא

 "רעה ןכייר םניא בושח רעפיורג ַא גנודליּב רעקיטײזלַא ןייז קנַאדַא ןזח
 "נעדיירפ ןוא רעקיריגַאּבנסיװ רעד .עטסע'ד עלַאקרע ןופ ףיוה ןכעלנַאצ

 -נסיוו םעד טימ ןסעומש ןרימפ וצ טָאהעג ביל טָאה נָאצרעה רעקידנעק

 עזעינילער יד וצ טרעהענוצ ךיז ןנינעגנרַאפ סיורנ טימ ןוא ,?וצירַאפ ןכייר

 ןכַאנָאמ יד טימ ןריפ טייהנזעוונָא ןייז ןיא טנעלפ רענעי סָאװ ,םיחוּכיװ
 -רע גָאצרעה םעד ,רַאה םנופ שטנּוװ ןפיוא, .סנדרָא עשיליוטַאק יד ןופ

 טפָא רימ טגעלפ ,לוצירַאפ טלייצרעד ,רעדירּב ענייז ןוא יורפ ןייז ,עלַאק

 ייווצ טימ םיחוּכיװ עזעיגילער .טייהנזעוונָא רעייז ןיא ןריפ וצ ןעמוקסיוא

 סיוא קיוודול ךַאנָאמ ןשינַאקינימָאד םעד טימ :עטנרעלעג עכעלטפירק

 תכמ אטנימלאמ האה) ַאטניּפעלַאמ טירָאנמ ןטימ ןוא איסנעלַאװ

 ,424 ,"ל'ױש תורנאא עו 31
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 יז טימ טריסערעטניארַאפ יוזַא ךיז טָאה נָאצרעה רעד ."(םינטקה
 "אב תוכירַאב לָאז רענעי טגיילעגרָאפ ןלוצירַאפ טָאה רע זַא ,םיחוּכיװ
 ןַא םעד ןופ ךיוא ןכַאמ ןוא ,קרעוו שִיערּבעה ַא ןיא חוּכיװ ןייז ןּביירש
 ,ןרעפטנעּפָא ןענָאק לָאז דגנּכש דצ רעד ידכּב ,שינעילַאטיא ףיוא גוצסיוא
 ץרעוו שימעלַאּפ סלוצירַאפ ןופ טּפירקסונַאמ רעטכעלטנפערָאפ-טינ רעד
 ענעריישרַאפ ייווצ רעטנוא ,תואחסונ ייווצ ןיא ןרָאװעג םיהעגפיוא זיא
 רעשמ ךיז ןָאק ןעמ ?יפיוו ףיוא ."תדה חֹוּכו, ןוא ?םהרבַא ןגמ , .ןעמענ
 סיוא ,ךעלטיּפאק 74 יד ןופ םיקרּפ ישאר עטכעלטנפערַאפ יד סיוא ןייז
 ,יר ןופ ןעגנולייטטימ יד טיול ךיוא ןוא 1 טײטשַאּב קרעוו סָאד עכלעוו
 ןגמ , סלוצירַאפ זיא ,2 אפוג טּפירקסונַאמ ןטימ טנעקַאּב ךיז ןּבָאה סָאװ
 ןרעפטנע ןוא תונעט סלוצירַאפ בור רעד .לעניגירַא קינייװ ץנַאג "םהרבא
 ,טייצ רענעי ןופ רעקימעלָאּפ עשידיי ערעדנַא יד ייּב ןעמונעג ןענייז
 .ןארוד חמצ רֹּב ןועמש 'ר ייַּב לעיצעּפס

 ןיא שדחמ רעתמא סלַא סיױורַא לוצירַאפ טערט רעּבֶא ראפרעד
 -עג םש"-הנוק ךיז רע טָאה םיא ךרוד עקַאט סָאװ ,קרעוװ םייווצ א םענייז
 סָאװ ,ןעננוקעדטנַא עקידנשַאררעביא יד ןעזעגייּב טָאה לוציראפ .ןעוו
 רעשינואנ רעד ,ןרָאװעג טכַאמעג ןעמי עטייוו יד ףיוא רוד ןייז ןיא ןענייז
 ןּבָאה ערנזייר-םי עקיטומ ;טקעלּפטנַא טלעוו עיינ ַא םָאה םוּבמולָאק
 -ענכרוד ןוא עקירפַא ןופ ןגערּב עטנַאקַאּבמוא עקידמורד יד ןגיוּבעגמורט
 ןיא ?וצירַאפ רעטעדליבעג רעד ןוא .עידניא ןייק געוו םעיינ ַא םגייל
 -רַאפ ןּבָאה טָאװ ,עטנרעלעג עשידיי ןשיווצ רעטשרע רעד ןעוועג עקַאט
 ,עיפַארנָאמסָאק ןופ טרעוו ןסיורג םעד ןצַאשוצּפָא קירעהעג יװ ןענַאטש
 -רעטיר ןוא ד-עּביל ןענעייל ףיוא ,?ֹוצירַאפ טּבירש ,טייצ יד ןרטּפ רעדייא,
 זַא ,ךיא ןכער ,תוישעמ ענעגיוטשעג טינ ערעדנַא עלַא ןוא ןענַאמַאר
 -עטניא רעייז רעד טימ ךיז ןענָאקַאּב וצ ןעוועג רעכעלצונ ליפ טלָאװ'פ
 ןעמָאנ םעד רעקלעפ ערעדנַא ייּב טגָארט סָאװ ,טפַאשנסיװ רעטנַאסער
 טסכעלנגעמ ןּבעג עבאגפיוא יד רַאפרעד רימ לעטש ךיא .עיּפַארגָאמסַאק
 ןנעוו ,ןטַאמילק ענעדיישרַאפ ןופ ןטיײקיטרַאנגיײא יד ןנעוו תועידי עיונעג
 ,ןכייט יילרעלַא ןּבײרשַאּב לעוו'כ ;םיבושי עכעלשטנעמ ןופ עטכישעג רעד
 יד ,ןעלזניא עטייו יד ןוא רעדנעל ענדיישרַאפ ,רעדלעוו ןוא גרעּב
 5 "טלעוו רעטלַא רעד ןופ רעדנווו יד ןוא טלעוו עיינ עטקעדטנַא טשרָאקָא
 תוחרא תרגא , ןייז 1824 ןיא ןּבירשעגנַא לוצירַאפ טָאה קעווצ םעד וצ

 ,110--109 ,1878 ,ןטפירקסונַאמ רענילרעּב ןופ גָאלַאטַאק ,רעדיינשנייטש 1
 . 1 ,ש| ,'סטנעירָא .ד טַאלגרוטַארעמיל} ןיא םייהכריק עז 3

 ,"םלוע תוחרא תרגא} יצ המדסה יד עז 3
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 ךייה סַאמָאט ןוא 1 ןרָאװעג טקורדענרעגיא לָאמ ?יפ זיא'ס סָאװ ,"םלוע

 1180481058 ןעמָאנ ןרעטנוא (1691) ןײטַאל ןיא טצעזרעביא סע טָאה

 "לע טימ ןה סרעו ןייז ייּב טצונַאּב ךיז טָאה ?וציראפ ."ן6/םס/4 ת(טת6/

 | ןֹוא סָאמַאגרעּב ,ָאנירעמַא ןופ ןטעּברַא עיינ יד טימ ןה ןלעווק ערעט

 רע סָאװ ,וטפיוא םלוצירַאפ רעּבָא זיא עטסטנַאטערעטניא סָאד ;ערעדנַא

 רַאפ עלעווק עקיטכיוו רעייז סלַא אפוג ?ּביּב יד ןצונסיוא טווּורּפעג טָאה

 -שיפָאזָאליפ וליפַא טרעיינ ,םילּבוקמ רָאנ טיג ווו ,טרָאד .עיפַארנָאמסָאק

 עסיורג ןוא :סעירָאנעלַא עפיט ןעזענ ןּבָאה ןטסילַאנָאיצַאר עטמיטשענ

 ןעזעג * לכש רערָאלק ןוא רערעטכינ סלוצירַאפ טָאה --- ןעגנוקעלּפטנַא

 סע ןכלעוו ןגעוו ,ןדעךג םעד וליפַא .עטערקנַאק ןוא עשידרע סָאד זיולּב

 רָאֹנ ןעלמיה יד ןיא טינ ?וצירַאפ טכוז ,תישארּב ןיא טלייצרעד טרעוו

 הרוּת יד זַא ?רעטנוא לָאמ ערערעמ טכיירטש רע .ןוא ,?* דדע רעד ףיוא

 צנָא ,םנַאמרעד יז סָאװ ,טקנוּפ ןשיפַארגָאעג ןדעי ייּב ךיז טסיילפ

 *+ ןצענערג עטמיטשַאּב טסעפ ענייז ןענעכייצ

 יד זַא ,לוטיּב טימ ףיסומ לוצירַאפ זיא ,רעכיז ץנאג סייוו ךיא, ,
 םינ ןפוא ןיאּב סָאד ןלעוו רעסערפילבָאנק עקידמשונמ ןוא םיצראהדימפע

 5 "ןייטשרַאפ ןענָאק

 ןבירשַאּב רוטַארעטיל רעשִיערּבעה רעד ןיא רעטשרע רעד טָאה ?וצירַאפ

 ,טגיילעגכרוד  ןּבָאה רעזענוטרָאּפ יד ןכ?עװ ,עידניא ןייק נעוו םעיינ טעד

 טימ טא .טלעוװ רעטקעדטנַא-יינ רעד ןופ ןעלזניא יד טימ טנעקַאּב ןוא

 ןעגנוקערטנַא עסיורג יד טימ ןוא םלעוו רעטקעדטנַא טשרָאקַא רעיינ רעד

 רערעגנַיי א סלוצירַאּפ רענעייל ןשידיי םעד ךיוא טנעקַאב טייצ רענעי ןופ

 .ןהּכה עשוהי ןֹּב ףסוי רעלופטנַאלַאט רעד ,רודדןּב

 קיטיינ רַאפ ןטלאהעג ןהּכה ףסוי ךיוא יטָאה ?וצירַאפ יו ךיילג

 עיפַארנָאמסָאק ןופ טייקיטביוו רעד ףיוא רענעייל ןשידיי םעד ןזייוװנָא

 ןַאהַאי שְיערּבעה ףיוא רע טצעזרעביא 1888 רָאי ןיא .עיפַארגָאעג ןוא/

 .1691 ןופ עּבַאנסױא רעדרָאפסקָא רעד םימ םצונַאב ךיז ןּבָאה רימ 1

 ּבױלג ךיא -- "ינא םילבהב הנומא ינפקמא :יז ןגעװ טגָאז אפונ ?וצירַאפ 9 |

 .ןטײקשירַאג ןייק ןיא םינ

 | ,30 יּפַאק ,ןטרָאד 2

 םימוחת לכל לובג הנהנ שממ השודקה הרותה יכ רמאנוע 210 'ּפַאק ,ןטרָאד 4

 ."תמאב

 קרעװ לקינײא שיערּבעה ףױא שינײטַאל ןופ טצעזרעּביא ךיוא טָאה לוצירַאפ 5

 ,("םינשיוש יהר9,) הרוּת ףיוא שוריּפ ַא ןּבירשעגנָא ךיוא ןוא סויריפרָאּפ ןוא ןוטסירַא ןופ

 ,תלהק ןוא בויִא



 87 ןדיי יי ףומַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 וִצ ."םימע תולובג ביצמ , ןעמָאנ ןרעטנוא ו קרעוו שיפַארנָאעג סמעּב
 רע ּוװ ,?לטיּפַאק ?עיצעּפס ט ןּבעגעגוצ ןהּכה ףסוי טָאה קרעוו ןקיזָאד םעד
 ,ןלעװק עשידיי ערעד:ַא ןוא בי רעד ףיוא ךיז קידנציטש ,טּבײרשַאּב
 פיו סע רעו, 2 לוּבמ םעד ךָאנ ןוא רַאפ ררע רעד ןופ דנַאטשוצ םעד -

 ףסוי טרעלקרע -- טלעװ רעד היוא רעדנעל עלַא טיִמ ןענעקַאּב ךיז
 "אב טלָאװעג ךיוא טָאה ןהּכה ףסוי "!ןענעייל ךוּב ןיימ רע לָאז -- ןהּבה
 ןוא סוּבמולָאק סאו ,טלעוו רעיינ רעד טימ רענעייל ןשידיי םעד ןעצעק
 ןסָאלשַאב רע טָאה קעווצ םעד וצ ןוא ,טקעדטנא ןּבָאה רענלָאפכָאנ ענייז
 סעּפָאל קסיצנארפ רעינַאּפש םעד ןופ קרעוו עלאטיפאק סָאד ןצעזרעביא
 טָאה גנוצעזרעּביא יד ."1 8 1119101/6 26001216 46 185 100125, ַארַאמָאנ יד
 יופס , ,עטשרע סָאד :קרעװ ערעדנוזַאּב ייווצ סלַא טקידנערַאפ ןהּכה ףסוי
 עקירעמא ח"ד עידניא עשינַאּפש סָאד טלדנאהאב ,,השדחה אידניאה
 טרעלקרע --- ,ןבירשעג ךוּב ַא זיא טָא !טעז טָאנָא .םרפּב ורעפ ןוא ללכּב
 ,ןענעקַאּב עידניא טימ ךייֵא טעוו סע -- ,עדעררַאמ רעד ןיא ןהּכה ףסֹוי
 ףסוי ייּב טנָארט ךוב עטייווצ סָאד ?  "עסייוו יד ןעלזניא יד טימ ןוא
 --- ,וצ םַאזקרעמפיוא טרעה , ."שיטרוק ודנאנריפ רפס, ןעמַאנ םעד ןהּכה
 --- ןלייצרעד ןשיטרוק ןגעוו .ךייַא לעוװ ךיא --- ,רעטַאפרַאפ רעד סיוא טפור
 טָאה סָאװ ,ןאמ רעד זיא סָאד !ןשינרעטַאמ ןוא ןדייל ,םישעמ ענייז ןגעוו
 -ַאֹּב המכח םיורג ןייז טימ יז ןוא טריפעג ףמאק םעד עקיטקעמ םימ
 5 ?!ןעננוווצ

 -רָאֿפ םינ 5 טּפירקסונַאמ ןיא ןּבילכעג זיא קרעוו עקיזָאד סָאד
 ,סרעוו שיּפַארגָאעג רטדנא ןֵא םנהּכה הסוי ןפילראפ ךיוא זיא טכעלטנפע
 -אילביב סנרובצניג ןָאראב ןיא ןענופעג טּפירקסונַאמ ןיא ךיז טָאה ס סָאװ

 ןסגמ 806ז0ט5, (0וממ!טוו 2סחווטומ ותס65 9 6( 435; 2ט8950., 1520 }1

 ומיאוב ּונֲאּכאַא ינַאװ רנה רׂשא הזה רפסה תא ,,,עׂשוהי ןִג ףסוי רמאֿא ?
 תשודקה ננשלל וקיתעהל יבל תא הנתאו יניעב בסיוו דיל םיהחלא הנא יזנכשאה
 השעמ לכמ רבד ועדי ןעמל ,םויה דע םנוא העמש אל םירבד ונמע ינּב תא עידוחל
 הכאלמה םילשהל ןילע יתפסוה יגא םנֹו ..םימעה ןיב םתֹווהב השע רשא םיהלא
 יפמו ל"ור יפכ םידחא םירבד רועו 'ד דבע השמ תרוחג בותככ ולכ ןושארה קרּפח
 ."םירהא םירּפוּפ

 ."םיקוחרה םייאו ודוה רבד רפסל רבה רשֲא רפס ואר 8

 ויתורוקו ויתואלת וירקמ -- שימרוק רבד הרינאו ודמע 5
 יתומומ םע הנדכלו -- וקישגימב םחלנ רשא שיאה

 .ָאְמ ןײז ןיא רעריײנשניישש ןופ ןעננולײטמימ יד טימ טצונַאב ךיז ןּבָאה רימ ט
 ןיא בעל .,םיא ןופ םעּברָא רעד םיס ןוא ןטּפירקסונַאמ רעגילרעב יד ןופ גָאלַאט
 ,31--290 ,א6! ,םּסָׁש 6. 4! ןֹוש
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 לזמ סָאד טאהעג ןּבָאה סָאװ ,קרעוו עקיצנייא ייווצ סנהכה ףסוי .!:סעט

 קרַאטש רעסַאפרַאפ רעייז זיא ייז קנַאדַא עקַאט ןוא ןרעו וצ טקורדעג

 טָאה סָאװ ,טיּבעג רעדנַא ןַא ןיא ןײרַא זנוא ןריפ --- ןרָאװעג םסרופמ

 יד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ןגיוצעגוצ סרעדנוזַאּב חפוקּת רענעי ןיא

 .ןעגנוּבײרשַאּב-עטכישעג ןופ טיּבעג סָאד -- ןזיירק עטנעגילעטניא עשיריוי

 ,עינַאּפש ןיא ץוּביק ןשידיי ןטסערג םנופ ןּברוח רעקידמייואמ רעד

 רעשִיעּפָאריײא רעד ןיא ןערטנעצ-רוטלוק עשידיי עיינ ןופ ןסקַאװפיוא סָאד

 ןיא -- תובִא יד ןופ דנַאל ןטלַא םניא ןוא עקירפַא-ןופצ ןיא ,ייקרעט

 "ידיי רעד ןיא םשור ןקיטלַאװעג ַא טכַאמענ טָאה ץֹלַא סָאד ,עניטסעלַאּפ

 ןּבָאה תורצ ןוא ןדייל עסיורג עטּבעלעגכרוד טשרָאקַא יד ןיא ,טלעוו רעש

 עתמא יד ךעלרעּפנישַאּב ןעזענ תומשנ עקיטכנרָאפסטָאג ןוא עמודע יד .

 ןּבָאה רעצרעה עטלופרעּביא טעמוא ןלַאנָאיצַאנ טימ יר ."חישמ ילבח ,

 ,"ןרערט עלַאנָאיצַאנ יד ?גָאל םניא , ןעלמַאזפיונוצ רעכיג סָאװ טגרָאזעג

 ירפס ןוא סעקינָארכ ןוא ןשינעעשעג עשינַארט עלַא .יר ןענעכייצרַאפ

 קיטיינ רַאפ ןטלַאהעג ןעמ טָאה ,ןורכזל תורוד עקידנעמוק יד .ןיסחוי

 יד סָאװ ,תופידר ןוא תורצ עלַא יד ןּבײרשרַאפ ןוא ןלייצרעדרענביא

 . דרַאפַא-סולש סלַא ןוא ,רוד וצ רוד ןופ ןייטשוצסיוא טאהעג ןּבָאה תֹובָא

 -ַאְב רעקידנסיײרצרַאה ַא טימ ןקידנעראפ ךיז סעקינָארכ עקיזָאד יד ןגעלפ

 טימ ןעשעג זיא'ס סָאװ ,עפַארטסַאטַאק רעקיטלַאװג רעד ןופ גנוּביירש

 .םוטנדיי ןשיזענוטרַאּפשינַאּפש םעד

 ויא רעקינַארכ ןוא ןפַאדגָאירָאטסיה עקיזָאד יד ןופ רעטשרע רעד

 .םנופ רעסַאפרַאפ רעטסּוװַאּב רעד ,דרפס ילוג יד ןופ רענייא עקַאט ןעוועג

 רער ןיא רענערַאּבעג ַא ,(תוכז) יטוקַאז ?אומש ןּב םהדבַא ,"ןיסחוי,

 ךָאנ יטוקַאז םהרבא טָאה ,(1480 ןיא) ַאקנַאמַאלַאס טָאטש רעשינַאּפש

 יָארטסא רעטנכייצעגסיוא סלַא ןעוועג םשדהנוק ךיז ןרָאי עגנוי יד ןיא רָאנ;

 "טרוּבעג ןייז ןיא רע זיא רָאי קיצנַאװצ וצ ןוא ,רעקיטַאמעטַאמ ןוא םִאנ

 דָאטסיה ןוא עימָאנַארטסַא ןופ רָאסעּפָארּכ רַאפ טמיטשַאּב ןעוועג טָאטש

 ענעעזעגנֶא ןופ גָאלשרַאפ ןפיוא יטיקַאז טָאה 1478 ןיא .עיפַארגָאיר

 -ַאט עשימָאנַארטסַא עטמירַאּב ענייז טסַאפרַאמ עטנרעלעג עכעלטסירפ

 ןיא ןוא ןײטַאל ףיוא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ דלַאּב ןענייז סָאװ .* ןלעּב

 ויא ןּבילּבעג רעּבָא יא טסקעט רעשיערּבעה רעד ,ךַארּפש רעשינַאּפש רעד!

 קרעװ עקיזָאד סָאד (257 'בכונ) גָאלַאטַאק ןייז ןיא טנכיײצרַאֿפ שקַאז וואינש } |

 ,"אכּבוו קמע, לעב ןהכה .ףסוי 'רמ שרחה םלועהו ץראה תולילגפ : ןעמָאנ ןקידנגלָאֿפ רעטניא
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 89 ןריי ייּב רומַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יר

 עליפ טימ יטוקַאז טָאה 1402 ןופ שורינ ןסיורג ןכָאנ .1 טּפירקסונַאמ

 רלַאֹּב טָאה רע ּוװ ,לַאנוטרָאּפ ןייק טזָאלעג ךיז ענעבירטרַאפ ערעדנַא

 ןוא גָאלָארטסַא םלַא עלעטש עקידובּכּב ַא ףיוה ןכעלניניק םייּב ןעמונרַאפ

 -ָאקסַאוו רעדנזייר-םי רעטמירַאּכ רעד ןוא טוּבמולָאק ,רעקירָאטסיה-וװיכרַא

 סוּבמולָאק .ןטנרעלעג ןשידיי םעד ןטלַאהעג בושח רעייז ןּבָאה ַאמַאג-יד

 זעּב ,ןלעּבַאט עשימָאנַארטסַא םיטוקַאז טימ טצונַאּב קרַאטש ךיז טָאה

 "מוא יד רעּביא געוו ןשידלעה ןייז ןופ גנוטכיר יד טעּברַאעגסױא טָאה רע

 ןשינואג םנופ קעטָאילּביּב רעד ןיא ןוא ,סוניקוא םי םנופ ןטייוו עטנַאקַאּב

 עבַאנסיוא עשינייטאל יד טיחעגפיוא ןענופעג ןעמ טָאה רעקעדטנַא-טלעוו

 "עג ךיז טָאה רע רעדייא ,ַאמַאגײדיַאקסַאװ ךיוא ,ןלעבאט סיטוקַאז ןֹומ

 ןטימ ןטַארַאּב ךיז רע טָאה ,(1497) עזייר-םי רעטמירַאּב ןייז ןיא טזָאל

 5 םיא טימ טנגעזעג ךיז ךעלדניירפ ןוא ןטנרעלעג ןשידיי

 "עג דרפס ילוג יד קילגמוא רעיינ א רעֶּבָא טָאה ראי ןבלעז םעד ןיא

 יטוקַאז םהרבַא ןוא ןּבירטראפ לַאנוטרָאּפ סיוא ךיוא ייז טָאה ןעמ :ןפָארט

 - געװ-לנָאװ ןייז ףיוא טָאה יטוקַאז .תולג ןטכירּפֶא יינספיוא טזומעג טָאה

 "ענ ןעגנַאפעג םיא ןעמ טטה לָאמ ייווצ ;ןייטשוצסיוא טאהעג ליפ רעייז

 ךיז ןגָאלשרעד וצ ןעננולעג םיא זיא ןשינרעטַאמ עסיורג ךָאנ ןוא ,ןעמונ

 ור גנַאל ףיוא ןעוועג טרעשַאּב טינ םיא זיא ָאד ךיוא רעּבָא ,סינוט ןייק

 ;רעינַאּפש יד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפעגנירַא סינוט זיא דלַאּב .ןעניפעג וצ

 ןיק טגנַאלרעד ךיז טָאה רע ,ןפױלטנַא טזומעג רעדיוו טָאה יטוסַאז

 ,ןברָאטשעג 1819 ןיא רע זיא טרָאד ןוא ,ייקרעט

 רע טָאה .,סינוט ןיא טכַאוּברַאֿפ טָאה יטוקַאז סָאװ ,ןרָאי יד ןיא

 ,"ןיסחוי רפס , קרעוו שירָאטסיה ןייז (1804) טקידנערַאפ ןוא ןּבירשעג

 רעסַאפרַאפ רעד .ןעוועג םש-הנוק קרַאטש ױזַא ךיז טָאה רע ןכלעוו טימ

 טָאה רע סָאװ ,תורצ עסיורג יד זַא ,עדעררָאפ רעד ןיא ןָא טזייוו אפונ

 ןכָארּבעג ןוא טייצ רעד רַאפ טרעטלעענ םיא ןּבָאה ,ןייטשוצסיוא טָאהעג

 םעד ןיא טלוּב ץנַאג עקַאט ךיז טליפ סָאד .2 תוחוּכ עקיטסייג טנייז

 טָאה "ןיסחוי רפס,, םניא .קרעוו ןייז ןופ יוּבעג ןשינָאטקעטיכרַא ןצנַאג

 עשיטַאמעטסיס ַא רדס ןשיגָאלָאנָארכ ןיא ןּבעג וצ טאהעגנ העדּכ יטוקַאז

 ןיא .ה"י ןט14 םעד זיּב תורוד עטסטלע יד טניז גנוּבײרשַאּב-עטכישעג

 ירעּביא עשינַאּפטש יד טקוהדענּפָא טָאה ןהנה היחרּפ ןב לאיגד ידרפס רעד 1

 "ףסוי תיראש; קרעװ ןשיטַאמעטַאמ םִוצ הפסוה םֶלַא תויתוא עשיערּבעה טימ גנוצעז

 :(1568 ,יקיגָאלַאט)

 .123--121 ,"לַאנוטרָאּפ ןיא ןעדוי רעד עטכישענפ ,גנילרעויק עז 3

 תמכח אלו תכ יב ןיא תונומה ךריצו היכשחו תודמשה בורט יתונועב יב 8

 ",ױסנ יתירו יב ימעּפ רמע אלו תעדד



 גרעבניצ ,י ר"ד 99

 ענעריישרַאפ ןופ גנולמַאז ַא זיולּב קרעוו סיטוקַאז זיא רעּבֶא ןתמא רעד

 ךֹופ בֹור יּפלע ןעמונעגסיורַא ,ןעגנוּבײרשַאּב ןוא תועידי עשיירָאטסיה

 ;טרָאד טרעוו טרָא ליפ ,קרעוו עשידיי עכעלטכישעג-רוטארעטיל ערעטלע יד

 -עקידרעטעּפש ןוא םיארומא ,םיאנּת יד ןופ תורודה רדס םעד ןּבענענּפָא

 .,"הלּבסה ררס , סד"בַאר םעד רקיע רעד ייּברעד קידנצונַאּב ,הרוּתה ילודג
 -עג ןופ ןעגגוּבײרשַאּב טכַארּבעג טימ רעד ןיא ןרעוו רדס םוש ַא ןָא רָאנ

 -עג רעשיהיי לעיצעּפס רעדָא רענײמענלַא רעד סיוא ןשינעעשעג עסיוו

 עטמירַאּב יד ןופ גנוּביײרשַאּב יד ,לשמל ,יוװ ,ייז ןופ עקינייא .עטכיש

 טימ ןענעקַאּב סָאװ ,רעטעלּב יד רעדָא ,אתידנמוּפ ןוא ארוס ןיא תובישי

 ןְבָאה -- אתולגישיר םעד ןּביילקסיױא טנעלפ ןעמ ױזַא יו ,רדס םעד

 ןענייז טרעוו ןקידנטיידַאּב ןופ ,סערעטניא ןשירָאטסיה-רוטלוק ןסיורנ 6

 םנופ רעפעשַאּב םעד ןגעוו טכַארּבענ טרָאד ןרעוו סָאװ ,תועידי יד ךיוא

 ,1 "רהוז

 .טכעלטנפעראפ טינ ןּבעל םייּב יטוקַאז טָאה "ןיסחויה רפס,, םעד
 פאומש טצרַא רעד טָאה טיוט סיטוקַאז ךָאנ םורַא רָאי קיצפופ ןיא טשרע

 ,סרעוו סיטוקַאז לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא טסורדענּפָא ָארַיַאק םיוא םַאלוש

 טייצ רערעיינ רעד ןיא טשרע .םייוניש ןוא ןעננוצריק ךס ַא טימ רעּבָא

 טסקעט ןקידנעטשלוּפ םעד טכעלטנפערַאפ יקסווָאּפיליפ טָאה (189/ ןיא)

 סָאװ ,טּפירקסונַאמ ןסיטנעהנגייא סיטוקַאז טיול ,"ןיסחויה רפס,, םעד ןופ

 ,2 קעטָאילּביּב רעדרָאּפסקָא ןיא ךיז טניפעג

 -יטַאמעטסיס ןוא רדס ןשינָאלָאנָארכ ןיא ?גנַאמ --- תונורסח עבלעז יד

 טינ םעד ןיא סָאמ רערעסערג ךָאנ ַא ןיא סיױרַא ךיז ןזייוו ,טייקצנַאנ רעש

 | | ,"הדוהי טבש , ןרעלוּפָאּפ רעקינייוו
 ,8 אנרעוו ןּבא המלש-- ''הדוהי םבש,;, םנופ רעסַאפרַאפ םעד ןגעוו

 ,םיא טנעלפ ,עיליטסַאק ןיא רענערָאּבעג א .טנַאקַאּב קינייוװ רעייז זנוא זיא

 עזעיגילער ןיא  ןקילײטַאּב ךיז ןעמוקסיוא טפָא ץנַאנ ,טנייש סע יװ

 ןילַא רע .עדָאמ רעד ןיא ןעוועג ױזַא טלָאמעד ןענייז סָאװ ,םיחוּכיװ

 עשינַאּפש יד ןופ רעטקיטכעמלופַאּב סלַא רע זיא 1481 ןיא זַא ,טלייצרעד

 "וצסיוא ,"םיובש ןוידּפ ; היוא טלעג ןעמענפיונצ ןרָאפענמורַא תוליהק

 ,96--95 ,89--88 ,עבַאנסױא סיקסװָאּפיליּפ ,"ןיסחויע עז 1

 ,235--228 ,אש| ,{פ. 1660, הסט. 4. 64. ןטוטספ : עז ןעננורעסעּבסיוא.טסקעמ - 2

 :םנופ רעסַאּפרַאֿפ רעקיצניײאײא רעד םינ ,תמא ,ויא ָאגרעװ ןּבא המלש *

 ,םימרעדניא לָאּפָאנַאירדַא ןיא ןיײד ַא ןעװעג זיא סָאװ ,ףסוי ןוז ןייז :"הדוהי םנשא
 ,ןײז וצ סָאה ,'ףסוי תיראש, דומלּת ףיוא רוביח ַא טסַאפרַאפ טלה ןוא ה"י אָׁשֹו םנופ

 ."ענ עקיטכיװ ןופ ןעגנוּבײרשַאּב ןוא ןטנעמוקָאד עקינײא ןעװעג ףיסומ קרעװ םרעטָאּפ

 .םייצ ןייז םיוא ןשינעעש



 1 ןדיי ייֹּב רומַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 טָאה 1492 ןופ שורינ ןסיורג ןכָאנ .ו עדַאנארנ ןופ ענעגנַאפעג יד ןפיוק

 ענעּבירטרַאפ יד ןופ ערעדנַא עליפ טימ ןעמאזוצ טזָאלעג ךיז ָאגרעוו ןבא

 םיורא זיא לַאטרַאּפ ןיא ךיוא יו םעדכָאנ ,1497 ןיא .?אגוטרָאּפ ןייפ

 "ענג ןַארַאמ א ,טנייש סע יו ,ָאנרעוו ןּבא זיא ,ןדיי ףיוא הריזג ערעווש יד

 ,ןַאּבַאסיל ןופ טננענמוא רעד ןיא קידנעניוװ ,ךָאנרעד טָאה רע ןוא ;ןרָאװ
 ןיא טָאה לּבעּפ רענָאּבַאסיל רעד סָאװ ,םָארנָאּפ ןקיטולפ םעד ןעזענוצ

 ײרָאּפ יו םעדכָאנ ,רעטעּפש רָאי א .םיסונַא יד ףיוא טכַאמעג 1806 רָאי

 ?עווַא אנרעוו ןבא זיא ,םיסונַא יד רַאפ ןצענערנ עריא טנפעעג טָאה ל?אנוט

 רע טָאה טראד .ןרָאי עטצעל ענייז טכַארּברַאפ טָאה רע וו ,עילַאטיא ןייק

 ?"הדוהי טבש, קינָארכ ןייז טקידנערַאֿפ ךיוא

 ,ןערָאּבַאז ןוא ןיזירחלַא ןופ ןטייצ יד ןיא טבעלעג אנרעוו ןּבא טלָאװ

 ,סעידָארַאּפ עקיטסול ןּבירשעג ןעוועג טייקטקישעג סיורג טימ רע טלָאװ

 רעּבָא רע ןיא .סעמַארגיּפע עטציּפשעגוצ ףרַאש ןוא סעריטַאס עקידנסייב

 ןוא ןּברוח ןכעלקערש םנופ רוד םניא טּבעלעג ,ןרָאבעג הרצ-תע ןַא ןיא

 רעד ןּפיל ענייז ףיוא זיא --- רעכעב-תולנ ןרעטיּב םנופ ןעקנורטעג ןיילַא

 ןוא ןעגניז וצ רעדיל עקיטסול טָאטשנָא ןוא ,ןברַאטשעוּפָא רעטכעלעג

 םנופ רעקירָאטסיה רעד ןרָאװעג רע זיא ,ןלייצרעד תוישעמ עכעליירפ

 -ָארכ רעד טָאה ךָאד ןוא .טיונ ןוא רעצ ןופ רעקינָארכ רעד ,"אכנה קמע

 טבש , ןייז ןיא .רעטכיד םעד םיא ןיא טקיטשרעד ןצנַאנניא םיִנ רעקינ

 "וצ קיצנוק יוזַא ןענייז ,רעיורט ןוא נָאטייװ ןופ לנָאל םעד ןיא ,"הדוהי

 * ,.טײהרַאװ דנוא גנוטכיד , ןטכַאלפעגפיונ
 ץקינייא זא ,קרעוו ןייז וצ ריפניירא םניא ןָא טזייוו אפונ רּבחמ רעד

 טָאה רעדנעל ענעדיישראפ ןיא ןדיי ףיוא "תורזגו תודמש , ןנעוו תועידי

 ןיא סָאװ ,אנרעוו ןּבא הדוהי ןדייז ןייז ןופ םיבתּכ יד ןיא ןענופעג רע

 םישורינ ערעדנא ןגעוו תועידי יד .* ןָאבַאסיל ןיא שודק סלָא ןּברָאטשעג

 סיוא טּפעשענ רע טָאה ,"הדוהי טבש , לעב רעד ןָא טזייוו ,תוריזנ ןוא

 ןייר וליפַא רָאנ . עכעלטסירק ןה ,עשידיי ןה ,סעקינָארכ עשיראטסיה

 | ,(עּבַאגסיױא םרעניװ) 108 ,"הדוהי טבש, 1

 קרעװ ַא ךָאנ טסַאּפרַאפ םָאה רע זַא ,(89 ,ןטרָאד) ןָא םזײװ ָאגרעװ ןבא 2

 ,ןרָאװעג םיהעגפיוא םינ רעּבָא ןיא םע ,"ותרבע טבשפ

 ,94 ןטרָאד 5

 ןעלעװק רעּביא ןעגנוכוװרעטנואא םעּברַא רעכעלטנירג ןייז ןיא טָאדה רעב 5 4

 םצֹונַאב ךיז טָאה ָאגרעװ ןבא המלש זַא ,ןויװרעד "הדוחי טבש סעד ןָאיציזָאּפמַאק דנוא

 ףער עכלעװ ףיוא ,"סעקיגָארכ עשיגײמַאלפ יד ןוא ןלעװק עשידײ טימ ךעלסילש סיוא

 ןָא ךיא םזײװ רעב ,"ארבנ אלו חיה גלש ןעניז ,םּפָא ץנַאג ךיז םפוררַאּפ רעסַאּפרַאֿפ

 םלאנּברּבא קחצי ןוא "ןופיסיא םעד םימ טצונַאּב ךיז םָאה אגרעװ ןבא םיסיילפ יװ

 ,(56- 52 םרָאד) קרעוװ



 גרעבניצ ,י ר"ד 92

 טריצַאּב ןוא טצוּפַאּב ןָאגרעװ ןּבא ייּב טרעוו לַאירעטַאס רעשירָאטסיה

 תוישעמ עקיזָאד יד ןופ עליפ ןוא .תוישעמ עשיטעֶאּפ ןוא סעדנעגעל טימ

 "לבוקמ יפמ , ,"חילש יפמ יתעמש , :גנוקרעמַאּב רעד טימ רעביא רע טיג

 ."םכחו ריסח שיא יפמ , רעדָא

 'םונ) .ַאגרעװ ןּבא רענייטש ַא ט?ייצרעד --- טרעהעג ּבָאה ךיא,

 ךעלטסירק טעגרהרעד ַא ןענופעג לָאמַא ןעמ טָאה עינַאּפש ןיא זַא --- 1

 םיא ייז ןּבָאה סָאְד זַא ,לוּבליּב ַא ןדיי ףיוא טכַאמענ ןעמ טָאה ,לגניז

 "עג טָאה טָאטש רעקיזָאד רעד ןיא ..ןקעווצ עזעיגילער ּבילוצ ןטכָאשעג

 ןרעטנוא גורה םעד רע טָאה ,יולה המלש ןד ,?ּבוקמ רעסיורג א טניזוו

 ןעוועג זיא שרופמה-םש רעד ןכלעוו ףיוא ,לטיווק א טניײלעגרעטנורַא גנוצ

 יד ףיוא ןזיוועגנָא ןוא טנפעעג ןגיוא יד ךיילנ טָאה לנניי סָאד .ןּבירשעג

 ףיוא לוּבליּב םעד טכַאמעג עקַאט סע ןּבָאה ייז סָאװ ,םיחצור עתמא

 4 "ןריי יִד

 םניא טכַארּבעג ןרעוו סָאװ ,ןעגנוּבײרשַאּב עֶלַא ןּבָאה ךָאד ןוא

 ןסיורג ןיא זיא טרעװ רעשירָאטסיה רעייז סָאװ ,יד וליפא ,"הדוהי טבש,

 סָאװ ,רעסַאפרַאפ רעד .סערעטניא ןלערוטלוק ןקידנטיידַאּב ַא -- קפס

 עסיורג יד ןוא עיציזיווקניא רעד ןופ ןקערש יד טּבעלעגרעּביא ןייֵלַא טָאה

 עקידנסיירצרַאה ,עטסשינַארט יד רעּביא טיג ,שורינ ןרעטיּב םנופ ןדייל

 ענעסאלעג יד אקווד ןוא ;ןָאט ןשיּפע ןייר ,ןקָיור ץנַאנ ַא ןיא ןשינעעשעג

 -טיוט ןקידהמיא םעד רעּביא ןטסטלוּבמַא טיג רעלייצרער םעד ןופ טייקיור

 סעּפע ןַא ,גונעג ןעװעג זיא סע .הפוקּת רערעטסניפ רענעי ןופ קערש

 לָאז רעכערּברַאפ רעקיטכערטרעדינ רעדָא רענעגושמ-ּבלַאה ַא ,?וונמ א

 ןיא ןעוועג ןדיי הליהק עצנַאג ַא זיא ןיוש ןוא --- ?וּבייּב ַא ןטכַארטסיױא

 ףיוא ןעמוקעגמוא ןענייז ןשטנעמ רעטיועדנוה ןוא ,רַאפעג רעטסערג רעד

 ...ןרָאװעג ןטכָאשעגסיוא ףָאש יד יוװ רעדָא ,סנפיוהרעטייש יד

 עשיריי יד ייּב סנָאפלַא ךלמ רערי טשודיחרַאפ טגערפ --- סָאװ וצ,

 תעּב ,גנַאזעג ןוא קיזומ רעדניק ערעײַא סע ריא טנרעל --- רעייטשרָאפ

 .* "?גָאלק ןוא רעיורט ןיא ןרָאי ערעײַא עלַא ךָאד טגנערּברַאפ ריא

 רַאפ סָאװ ,ןזייוורעד וצ ךיז טסיילפ ךלמ רעקיזָאד רעד תעּב ןוא

 רע סָאװ ,תונורסח יד סיוא טנכער ןוא ,ןענייז ןדיי יד קּלָאפ קידניז ַא

 עלַא ןופ,, :םיסנרּפ עשידיי יד ףיורעד םיא ןהעפטנע --- ייֵז ןיא טניפעג

 טרָאד רָאנ ,"ךוּביהשעמ} םעד ןיא טכַארּבעג ךיא טרעװ השעמ עּבלעו יד 1

 יָאד רעד ,דיסח הדוהי לּכוקמ רעטמירַאּב רעד ןזיװַאּב שרופמה םש ןטימ םנ םעד טָאה

 יַאֹּב רימ ןוא רעקלעפ עשילַאשנעירָא יד ייּב רעלוּפָאּפ רעײז ןעװעג זיא װיטָאמ רעקיא
2 

 .'לזייא םענעדלינ, ןייז ןיא ןסועלוַפא . ייּב ןוש םיא ןענעגעע

 ,26 ,ןטרָאד 2



 93 ןדי ייב רומַארעטיל רעד ןופ עמכישעג יד

 ךָאד ֹוטסָאה ,טנכערענסיוא טשרָאקַא טסָאה ֹוד סָאװ ,קנערק ערעזנוא

 ןּבָאה רימ סָאװ :קנערק רעטסרעווש ןוא רעטסערג רעזנוא ןיא ןסענרַאפ

 לָאז רע ,זנוא רַאפ ןעמעננָא ךיז לָאז רע ,רעצישַאּב ןקיצנייא ןייק טינ

 ,"האנק ןוא האנש רעקיטפיג ןָא ןדייר טרָאװ טוג א זנוא רַאפ

 ךָאנ ענעצס ןייא "הדוהי טבש , ןיא ןגלָאפ ּפָאקסָאדיײלַאק ַא ןיא יו

 ןופ רעדעי ןיא זיא רעיורט ןוא רעצ רעפיט ליפיוו ןוא ,רערעדנַא רעד

 -םיג א ייז ןגעק ןוא ,טסּפוּפ ןרַאֿפ "םיחולש , עשיריי יד ןעייטש טָא .ייז

 טבַארט ןוא ןדיי יד טסּפיױּפ ןרַאפ טרסמ סָאװ ,דמושמ א ,רוגיטק רעקיט

 סדמושמ םעד ןרעה ןדיי יד .םילוּבליב עטסכעלקערש יד סיוא ייז ףיוא

 ,ןרערט ערעטיּב טימ ןענייוו ןוא ךדייר עזייב סטסּפוּפ םעד ןוא תוריסמ

 רעד טגָאז --- ,ןענייו ריא טפרַאד דייר עזייּב עניימ רעּביא טינ,
 -טנע -- ןענייו, "!םישעמ עטכעלש ערעיײַא רעּביא טרעיינ --- ,טסּפיױּפ

 "עג זנוא ןיא קָאװ ,עקיצנייא סָאד ךָאד זיא סָאד --- ?םיחולש , יד ןרעפ

 עכעלקילגמוא ענױזַא ייַּב טסיירט עקיצנייא יד זיא ןרערט םערָאװ ;ןּבילּב

 זיא רע -- דמושמ םעד רוסמ ןפיוא ןָא ןזייוו ייז ןוא --- עז טָא .רימ יו

 .טינ טָאה ןוא זנוא טפדור רע ךיוא ןוא ,שיילפ ןוא טולּב רעזנוא ןופ ךָאד
 ןּבָאה תויח עדליוו סָאװ ,לגיופ ַא וצ ןכילגענ ןענייז רימ .תונמחר ןייק

 ןסייּב ןוא ?גענ יד טיט ןסייר ,סיפ יד טימ םיא ןטערט ,טנָאיעגנָא םיא

 --- רמושמ רעד סיוא טפור -- ןּביולנ רעזנוא ןָא טמענ, ,!*ןייצ יד טימ

 --- רעכיז טסיּב וד , "!רעקירדרעטנוא ןרעוו עטקירדרעטנוא ןופ ריא טעוו

 ןביולג םעיינ םעד טפָאה וד סָאװ ,םעד ךרוד זַא -- ,ןדיי יד םיא ןרעפטנע

 ןיא רעסעּב רימ ןליוו .ןדעדךנ רעד טיירגעגנָא ריד רַאֿפ זיא ,ןעמונעגנָא

 ,"ןדע-ןנ ןיא ןעמַאזוצ ריד טימ ןציז טינ יּבִא ,ןיירא םונהיג

 םָאטַאּפ ןשינארט רעײז טיימס ןכַאמ ןעננוּביירשַאב עקינייא

 ןכעלקעיוש םעד "הדוהי טבש , לעב רעד טלייצרעד טָא ,םשור ןקיטלַאװג ַא

 .ענעּבירטראפ עינַאּפש םיוא יד ןופ עּפורנ ַא ןפָארטעג טָאה'ס סאו ,לרוג

 סעקינדנו-ענ עבעלקילגמוא עקיזָאד יד ןכלעוו ףיוא ףיש םנופ ןַאטיּפַאק רעד

 ןטסיו ַא ףיוא טצעזעגּפָארַא םי ןטימניא ייז טָאה ,ןענופעג ךיז ןּבָאה

 ענעּבירטרַאפ יד ןופ בור סָאד .ףיש ןייז טימ רעטייוו קעווַא זיא ןוא ,לזניא

 -םיונוצ ןּבָאה ענעּבילּבעג ןּבעל יד ,ןּברָאטשעג רעגנוה ןופ דלַאּב ןענייז

 ,לזניא םנופ ףיט רעד ןיא טזָאלעג ךיז ןוא תוחוּכ עטצעל יד טלמַאזעג

 .ןגָאלשרעד בושי זיא'ס ןכלעוו א וצ ךיז רשפא ןלעוו ייז {א ,קידנפָאה

 .רעדניק ייווצ ןוא ּבייוו ןוא ןַאמ ןופ עילימַאפ ַא ןעוועג זיא ייז ןשיווצ

 {יא יז ןוא ןעננאגעגסיוא תוחוּכ יד געוו ןפיוא ךעבענ ןענייז יורפ רעד

 ,82 ,ןטרָאד 1
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 -נַאגעג רעדניק ייווצ יד טימ רעטָאפ רעד ןענייז .ןלַאפעגרעדינַא עטיוט ַא

 ,תושלח ןיא ןלַאפעג געוו ןפיוא ייז ןענייז עטכַאמשרַאפ רָאנ ,רעטייוו ןעג
 ענייז עדייּב זַא ,ןעזרעד רע טָאה ,ןעמוקעג ךיז וצ זיא רעטָאפ רעד ןעוו

 רעּכעלקילגמוא רעד זיא ,רעצ ןופ ךיז רעסיוא .ןּברָאטשעג ןיוש ןענייז ןיז

 עלַא ןופ רַאה ֹוד -- םימלועה ןוּבר :ןעירשעגסיוא ןוא ןעננורּפשעגפיוא

 עניימ ןֹופ ןּביולג םעד ןזָאלרַאפ לָאז ךיא ,ןָאטעג ץלַא טסָאה וד !ןטלעוו
 *יוװַאּב עשלמיה עלא ןופ ןליוו םעד רעדיוו וצ זַא ,ןסיוו ייז ָאט !תובָא/

 ףיוא קידנקוק טינ ,ןּביילּב ךיא לע דיי ַא ןוא ךיא ןיּב דיי א --- רענ

 טלמאזענפיונוצ טָאה רע ןוא !ןקישנָא ריס ףיוא טסעוװ סָאװ ,תורצ עלַא

 ףךיז טָאה ןוא ,טקעדענוצ רעדנק ענייז ייז טימ ,ןזָארג ןוא דרע ןוא דמַאז
 .1 ..ןכוז בושי ַא טזָאלענ רעטייוו

 עסייה יד זיא "הדוהי טכש , לעב ןראפ שיטסירעטקַארַאכ רעייז

 טינ ,דנַאלרעטָאפ ןייז וצ ךיז טלאהרַאפ רע רעכלעוו טימ ,טפַאשקנעּב
 -םיטש עטסמטזיורג יד ןעוועג םיא וצ ךָאד זיא יז סָאװ ,ףיורעד קידנקוק

 "רעד ,ךיירקנַארפ סיוא שוריג ןשידיי םעד טּבײרשַאּב רע תעּב .רעטומ

 רָאנ יו ,ענעּבירטעגסױרַא יד ױזַא יו ,רעטרעוו עקידנריר טימ רע טלייצ
 ףיילג ייז ןּבָאה ,ךיירקנַארפ ןייק ןעמוקקירוצ טניילענרָאפ ייז טָאה ןעמ

 ייז םָאװ ,ףיורעד קידנקוק טינ ,גָאלשרָאפ םעד ןעמענוצנָא ןסָאלשַאּב
 ףלַאב ייז ףיוא טרָאד ךיז ןלעװ סע זַא ,טַאהעג ארומ קרַאטש ןּבָאה
 -מוא קירוצ ךיז --- טגָאזעג יז ןּבָאה --- רימָאל , .תופידר עיינ ןבייהנָא

 רעזנוא ךָאד זיא סָאד ,ןרָאּבעג ןענייז רימ ּוװ ,דנַאל םעד ןיא ןרעק

 : | 8 "!רעטומ
 "סירעטקַארַאכ סָאד רעּבָא זיא טקנוּפדנַאטש ןשירַארעטיל ןייר םנופ

 ןוא תופידר יד ןופ ןעגנוּבײרשַאּב יד טינ "הדוחי טבש,, םניא עטסשיט
 טפלעה יד טעמּכ ןעמענרַאפ סָאװ ,םיחוּכיוו עזעינילער יד רָאנ ,םישוריג

 "הרוהי טנש , םניא ןרעוו סָאװ ,םיחוּכיװ עֶלַא יד ןופ .רפס ןצנַאנ םנופ

 "טיה ַא ,ָאזָאטרָאט ןיא חוּכיו רעד ,רעקיצנייא ןייא זיולּב טָאה ןּבירשַאּב

 ןקיזָאד םעד ןופ גנוּבײרשַאּב רעד ןיא וליִפַא ךָאנ ;דוסי ןשירָאש

 טרעוו ןכעלטכישעג ןקידנטידַאּב ןופ םיטרּפ עקיטכיוו .רעייז ןענייז חוכיוז
 םיחוּכיו עקירעּביא עלַא ;סעדנעגעל טשיטסשטנאפ טימ טּבעוװעגפיונוצ

 "אכ ןראדנעגעל ןייר ַא ןגָארט ןוא ,"ארבנ אלו היה אל , --- רעּבָא ןענייז

 בוועאש השוע החתא חברה !םימלועה ןוּבר :רמאו וילגר לע םקא 19 ,ןמרָאד 1
 לכ ליעוי אלו ,היהא ידוחיו ינא ידוחי םימש יבשוי לש םחרכ לעש הנמאנ עדת .יתד

 שקבל ךלהו םירענה תא הסכו םיבשעה ןמו רפעה ןט ףסאו ןילע איבתו תאבהש המ

 ."ביׂשי
 ,46 ,ןטרָאד 2
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 "ביד , סָאנרעװ ןבא ןיא טקעטש ,ףיורעד קידנקוק טינ ,ךָאד ןוא ,רעטקַאר

 טבש , ןיא םיחוּכיו עננַאל ץנַאג יד שא .,?טײהרַאװ, ליפ רעייז "גנוט

 עכעלטסירק טימ ןטסּפױּפ ןוא םיכלמ ןשיווצ טריפענ ןרעוו סָאװ ,"הדוהי

 םעד רעכיא ךיירנגרַאֿפ ױזַא ,טלופ ױזַא ןבינ ,עטנרעלעג עשיריי ןוא

 רענעי ןופ טסייג םעד ןוא ןעגנומיטש יד ,רעגייטשטסנּבעל ןקיטלָאמעד
 ןויוועגנָא גנַאל ןומ ןיוש רעשרָאפ עליפ ןבָאה טסיזמוא טינ ןוא .הפוקת

 ןשידיי ןואפ טָאה "הדוחי טבש , רעד סָאװ ,טײטַאּב ןסיורג םעד ףיוא

 "ערעטניא ןוא שיפיט ץלַא זיא םיחוּכיו טָאגרעװ ןּבא ןיא 2 רָאלקלָאפ

 עקינייא ףהיוא טכַאמ ָאנרעוו ןּבא סָאװ ,םישוריּפ עשירָאנעלַא יד :טנַאס

 -ישרע-רוטַאנ ענעדײשרַאֿפ ףיוא קוק ןיז 259ביב רעד ןופ םיקוסּפ

 עכלעוו טימ ,תוישעמ ןוא םילשמ יד ,ןלַאפניא עשימעלַאּפ יד 2 ןעננונ

 ַאפרַאפ םעד טבעווש ץלַא רעביא ןוא .? ןטנַאטוּפסיד יד ךיז ןצונאב סע

 ,.,םוַאקרַאס רענעגרָאברַאפ-בלַאה ןייז ,לכיימש רעשינַאריא סרעס

 יד ןיירַא טנייל ןוא ,עדייאלּכ רעסַאפרַאפ רעד ךיז טכַאמ טנָא

 טניל ייז ןיא סָאװ ,דייר ענױזַא ןיירַא ?יומ ןיא ןטנַאטוּפטיד עכעלטסירק

 "טסירק רעד ןופ תודוסי עטסקיטכניוו יד ןיא הריטּכ עטסערג יד ןנרָאברַאפ

 :טשודיחרַאפ םיוא טמור ,לשמל ,ָאזנַָאפלא ךלמ רענולק רעד .ערעל רעכעל

 רַאפ ןעגנערּב לָאז ךלמ ַא זא ,טרעהעג לָאמַא ןעוו ןעד סע ןעמ טָאה יצ,

 ענייז ןופ דניז יד רַאֿפ ןייז וצ רּפכמ ידכּב ,ןוז ןטּבילעג ןייז ןברק ַא

 ,ךיו טגייצרעּביא רע תעּב ,טסּפױּפ רעד ןוא ?"?טכענק עקינעפשרעדיװ

 יד ןוא שלַאפ זיא ,ןדיי ףיוא טכאמעגנ טָאה ןעמ סָאװ ,?ובליב רעד זַא

 טציא ןיא רימ ייּב , :םיברוקמ ענייז וצ טנאז --- קידלושמוא ןענייז ןדיי

 ןסוטסירק סע ןּבָאה ןדיי יד זַא ,טלייצרעד ןעמ סָאװ ,סָאד זא ,ןביולג וצ

 טרעלקרע -- ,לָאמ סערעיה .,?י'לובלב"רקש ַא ויולב ךיוא זיא ,טענרהעג

 ןיא ןײרַא ןלַאמ ריס ןעו --- ,סָאמָאט רעטנרעלעג רעכעלטסירפ רעד

 ןשילביּב םנופ םירמוש עיירט יד ,ןדיי יד וצ ךיז רימ ןדנעוו ,תוקיפס

 1.6 1014-1016 }11 6208 14 סווזסמוקטס 6'ןטמ בעל ןֹופ טעברַא עשנַאמערעטניא יד עז 1

 טסז4 (תסטש. 4. 64 1315, אאןוצ)

 464 ,"הרוהי םבשע ,לשמל ,עו 2

  8דאָױטן,  9--58,

 ,חוניװ ןתעשב ףיי רעד טלייצרעד'ס סָאװ ,ןוה ןטימ חשעמ עקיציװ יד ,לשמל ,עו 4

 סױא ןויװרעד וצ ךיז ןסיײלפ סָאװ ,ןגָאלָאעמ עכעלטסירק יד ןופ ןכַאמ וצ קווח ידכּב

 ןטופטירק ףױא טגָאזעג תואיבנ גנַאל ןופ ןיוש ןגָאה םיאיבנ יד זַא ,םיקוסּפ עשילביּב

 461 ,ןטרָאד) ךריק רעכעלטסירק רעד ןוא

 24 ,ןטרָאװ 5

 6126 ,ןטרָאד 6
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 ךלמ רעטנַאמרעד רעירפ רעד .ג "ףיוא זנוא ןרעלק ייז ןוא ,טרָאװ

 זַא ,קנַאדעג ןשיסרוקיּפַא ַאזַא ןגָאזוצסױרַא ךיז טּביולרעד .ָאזנַאפלַא

 -ניא רעד קנַאדַא רֶאֵנ -- 'ןויפדה םע םא יכ תומייקתמ םניא תותדה,

 רעטייו טרעלקרע -- דיי רעד, .םויק ַא סעינילעד יד ןּבָאה גנודליּב

 עתמא ןייא רָאנ ָאד זיא'ס זא ,ןייא ךיז טעדליּב --- ָאזנָאפלַא ךלמ רעד
 סע רעװ ןוא ,ןּביױלג רעשידיי רעד זיא סָאד ןוא ,טלעוו רעד ףיוא הנומא
 טסירק רעד ;המהּב ַצ וצ ןכילגעג םיא ייּב זיא ,תד רעדנַא ןֵא ןיא טּביולג
 זיולּב ןיא דיי רעד זַא ,ןיֵַא ךיוא ךיז טעדליּב טייז ןייז ןופ רעדיוו

 םניא ןרעוו טלגָאװרַאֿפ טעװו המשנ ןייז ןוא ,שטנעמ תרוצּנ המהּב ַא

 ןוא .םונהיג םנופ (גנולײטּפָא רעטסקירעדינ רעד ןיא) '"'ןוּתחּתה רודמ ,

 ןדיי ןרַאפ ןה זַא ,ןרעלקרע ךיילג ךייַא רע טעוװ --- ימעלשומ רעד טנערפ

 2 ,,""םונהיג רעד טיירגעגנָא זיא טסירק ןראפ ןה

 רעטלא רעד טנערפ -- ?רעקיטכיר קיצנייא רעד זיא ןּביולג רעכלעוו

 םיא ייב טרעדָאפ ןוא ,וננַאש ןּב םירפא םכח ןשידיי םייּב ָארדעּפ ןד ךלמ

 ךָאנרעד ןוא טייצ געט יירד םכח רעשידיי רעד טעב .5 רעפטנע ןרָאלק ַא
 דיי רעד טרעפטנע םורָא געט יירד ןיא ןוא .הבושּת ַא ןֿבעג םיא רע טעוו

 .+ ןעגניסעל ייּב ןענידַאלַאס םכחה ןתנ סָאװ ,לשמ ןּבלעז םעד טימ ךלמ רעד

 םינ, .רענייטש ערעייט ןגעוו רָאנ ,ןעגניר ןגעוו טינ ךיז טלדנַאה ָאד רָאנ

 ןצַאשוצּפָא דנַאטשמיא ןיּב -- םכח רעשידיי רעד טקידנערַאפ --- ךיא
 רעזנוא וצ ,םיא וצ ךיז דנעו .,ןטנַאילירּב עקיזָאד יד ןופ טרעוו םעד

 -ןָאשַאּב רעדניק ענייז טָאה סָאװ ,רילעוווי ןרָאּברעדנּוװ םעד ,רעפעשַאּב

 זיא רעכלעוו ,ןעמיטשַאּב רע לָאז ,רענייטש ערעייט עקיזָאד יד טימ ןעק

 .* "רעטסבושח רעד
 - 9 "'?טגָאלּפעג ןוא טגָאיענ קידנעטש ןדיי יד סע ןרעוו סָאװרַאפ ,

 טלעטש עגַארפ עקיזָאד יד .סַאמָאט םכח םעד ָאזנָאפלַא ךלמ רעד טנערפ

 יז ןוא ,אפוג ָאגרעװ ןּבא המלש טרעיינ ,ָאזנָאפלַא ךלמ רעד רָאנ טינ רעּבָא

 טבש , ןצנַאג םנופ וורעניסנּבעל רעד  ,וויטָאמ-טייל רעד שיטקַאפ זיא

 ,117 ,ןטרָאד 1

 ,16 ,ןטרָאד 2

 54 ,ןטרָאד 2

 לּבוקמ םייב ןענופעג רימ ןבָאה לשמ ןקיזָאד םעד ןופ תסונ ןטסטלע םעד 4
 ,4 'םונ עגַאליײג -עז ,היפלוּבא םהרבא

 רננראו תחא ןבא תהא לכל ןתנו יח םיהא בקעיו ושע הנה, ;54 ,ןמרָאד 5
 לודגה ויראדיפאלח אוח יכ םימשבש וניבאֹל ריצ ונכלמ הלשי .,חכוס רתוי הזיא לאוש

 ."םינבאה לדבה רמאי אותו

 ,17--16 ,ןטרָאד 6
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 וצ קיטייזליפ קשח רעד עקַאט ןַא ,םינ קפס םוש ןייק זיא סע ."הדוהי

 וד ןופ ענייא ןעוװעג זיא  ענַארפ עטגָאטייוװעגנָא עקיזָאד יד ןטכיילַאּב

 -ַאֹב םוצ טכַארּבעג "הדוהי םבש לעב םעד ןּבָאה סָאװ ,תוביס-טּפיוה

 1 | ,ןפַאשַאּב וצ קינָארכ ןייז םולש
 .םוטנדיי סָאד --- "האופר םהל ןיא רשא םיאלוחה ןמ אוח תודהיח,

 עקיזָאד יד !ָאפינ הפורּת ןייק ייז וצ זיא'ס טָאװ ,קנערק יד ןופ ענייא זיא

 ,ךלמ טעד טרעפטנע שירושריו םכח רעד .סָאװ ,רעטרעוו עקירעיורט

 ץרַאה טרעטיבראפ סרעסַאפרַאפ םנופ ץפיז ןפיט ַא טימ סיורַא ךיז ןפייר

 עשידיי סָאד זא ,טגייצרעביא טסעפ ויא "הדוהי טבש , לעב רעד .אפוג

 -ןַאפ רער זיא םוטנדיי סָאד זַא ,קלָאפ "עטלייוורעדסיוא ,, סָאד זיא קלָאּפ

 ךָאד ןוא ;"דרע רעד טימ למיה םעד טקיניײארַאפ סָאװ , ,גניר-סננודניב

 -קערש ױזַא ןוא ,טנַאיעג ןוא טסאהעג ױזַא "קינתרהחב התא , רעד טרעוו

 ...געוו-סנבעל ןייז זיא רעווש ךעל
 טבש , לעב רעד טנערפ -- ?ןרָאצ רעד סיורג ױזַא זיא סָאװרַאפ

 "?רעקלעמ עלא ןופ רעמ טפָארטשעג ןדיי סע ןרעוו סאוורַאפ --- ,"הדוהי

 --- ?חיכוי 'ד בהאי רשא תא, זַא ,ילשמ ןופ ץַאז םעד טקנעדעג ָאגרעו ןּבא

 ןיא ןסענרַאפ טינ ךיוא טָאה רע .רע טפָארטש םעד ,ביל טָאה טָאג ןעמעוו

 ןיולב :לארשי יוּב יד וצ טָאג טנַאז יזא, :איבנ םנופ דייר עננערטש יד

 לעװ ,דרע רעד ןפ רעטכעלשעג עלַא ןופ טלייוורעדסיוא ךיא בָאה ךייַא

 1 "!ךניז ערעיײא עלַא רַאפ טלָאצעג ןרעדָאפ ךייֵַא {ופ ראפרעד ךיא

 טווּורּפ רע .ןקידירפַאּב טינ טימרעד רעסַאפרַאפ רעד ךיז ןָאק ךָאד ןוא

 -דנַאטש ןזעינילערדןיר םנופ רָאנ טינ ענַארפ עברַאה עקיזָאד יד ןטכיײלַאב

 ,תודוסי עשינָאלָאכיטּפ ןוא עלַאיצַאס עריא ןקעדפיוא ךיוא ליוו רע ;טקנוּפ

 רעד טייקמאזקרעמפיוא ַא רַאפ סָאװ טיט ,טכיזניח רעד ןיא זיא שיּפיט

 טימ .םר"תלילע ןנעוו ענַארפ רעד וצ םוא לָאמ סעדעי ךיז טרעק רעסַאפרַאפ

 ירַאֿפ קרַאטש יו ,רעטנוא רעסַאפרַאפ רעד טכיירטש עינָאריא רענייפ

 ןבילג רָאנ סע ןענָאק ןטסירק יד טָאװ ,זיא רענעמלסופ רעד טשודיח

 טייטשראפ רעסַאֿפרַאפ רעד .2 תוישעמ עטכַארטענסיוא עדליוו ענױזַא ןיא

 טינ םד-תלילע םעד ןעמ ןָאק ןזייװַאּב עשינַאל טימ זא ,טוג רעייז רעבָא

 -רעּבָא רערעטסניפ ןוא ןסיוומוא זיולפ טינ טזיײּפש םיא לייוו ,ןעמוקייּב

 "הדוהי טבש, לעּב רעד ןוא .סאה רעקיט מינג ?כ-םדופ רָאנ ,ןבױלנ

 21 ,3 ,םומע 1

 זַא 449 ,40 ,27 טרָאד) רעטנוא לָאמ ערעועמ רעטַאּפרַאֿפ רעד טכיירמש בנא 2

 ןענעקרעגָא עטקידלושַאּב יד סָאװ ,םעד ףיוא םרעװ םוש ןייק ןגײל םינ ףרַאד ןעמ

 הרומ ןקינײּפ תעשּב ךיז ןענייז עכעלקילגמוא יד .םיוניע עכילקערש רעטגוא רלוש רעײז

 | ,טקידניועג םינ לָאמ ןיײק ןּבָאה ייז סָאװ ,םעד ןיא ךיוא

)7( 0 
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 ןיא ןענייז האנש רעקיזָאד רעד ןיא זַא ,ןייז וצ הדומ םומ םעד טָאה

 תומוא יד ייּב זיא סָאװרַאפ , .קידלוש אפוג ןדיי יד ךיוא סָאמ רעסיוועג

 -נעצ רעד זיא עגַארּפ עקיזָאד יד ''?ןדיי וצ האנש יד סיורנ ױזַא םלועה

 טכיזניה רעשירָאטסיה-רוטלוק ןיא ןוא ןגנַאל םנופ רָאנ טינ טקנוּפ-לַארט

 ."הדוחי טבש , ןצנַאנ םנומ טרעיינ ,7 'מונ חוּכיװ ןטנַאסערעטניא רעייז

 ןיא ןּבָאה'פ קלח ןסיורג א ראפ סָאװ ,טוג רעייז סייוו רעכַאפרַאפ רעד

 רעייז טימ עכעלטסייג עשילױטַאק עשיטטנַאֿפ יד האנש רעקיזָאד רעד
 טקיציירקעג , ןּבָאה ייז לייוו ,ןדיי ןפדור ףרַאד ןעמ זַא ,ןקידערּפ ןקיטפיג
 ,תוּביס ערעדנַא עליפ ףיוא ןָא ךיוא רעּבָא םזייוו ָאנרעװ ןּבא ."ןסוטסירק

 תולדג ענעזָאלּבענפױא יד (1 :יירד עקידנגלָאפ ףיוא ?ּכ"םדוק ןוא

 ייז רָאנ יו ,טקירעדינרעד ןוא טגָאיעג קדנעטש ןענייז ייז ל?ייוו ,ןדיי ייּב

 ךיז ןָא ייז ןּבייה ףֹּכיּת --- ןקילנַאּב וצ ןָא ןּבייה ןוא ךיז וצ ןעמוק

 ןוא ץנַאלג רעייז טימ ןשַאררעּביא ןעמעלַא ןליוו ,ןגיוא יד ןיא ןפרַאװ

 -:לָאמַא ןיא .ןומה םייּב האנק סיורג ךעלריטַאנ טקעוװרעד סָאד .טייקכייר
 -עג ךיז ןדיי יד ןּבָאה --- ,רעטַאפרַאפ רעד טלייצרעד -- רעּבָא ןרָאי עק

 ,םירג ןענייז ייז זַא ,טקנעדעג ןּבָאה ייז לייוו ,תווינע סיורג טימ ןטלַאה

 ןבָאה ,ךאפנייא ןוא םערָא ןעוועג זיא השּבלה רעייז ,דנַאל ןיא עדמערפ

 ןייק ךיז וצ טקעוװעג טינ ןוא ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג טינ רַאפרעד ךיז יז

 םד-תלילע ןופ ךיוא טלָאמעד ראפרעד עקַאט ןעמ טָאה ;האנש ןוא האנס

 ,רעמיטכייר עסיורג יד ןענייז סָאד ,הּביס עטייווצ יד (2 .טסוװעג טינ

 ,טלמַאזעגנָא ןֹּבָאה גנורעקלעפמַאב רעשידיי רעד ןופ ןטכיש עסיוועג סָאװ

 ערעייז ןיא טּפַאכעגניירַא ייז ןּבָאה ןטנעצָארּפ עסיורג ןוא תואוולה ךרוד

 עטירד יד (8 .דנַאל ןיא רעטיגדרע עֶלַא ןופ ?טרעפ יירד טעמּכ טנעה

 ןטימ ,םינהנמ ערעייז ןוא ןדיי יד ןופ טייקטרעדנוזעגּפָא סָאד זיא הביס

 ,ןעקנירט ןוא ןסע
 רע ;ןדיי ייּב םעז רע סָאװ ,תונורפח יד טינ טקעדרַאפ ָאגרעוו ןבא

 טוהל זיא גנורעקלעפַאּב רעשידיי רעד ןופ לייט ַא קרַאטש יװ ןָא טזייוו

 ןדיי עקיזָאד יד, זַא ,ןרָאצמירג טימ ייּברעד טקרעמַאּב רע ןוא ,טלעג ךָאנ

 "רַאֿפ ַא טימ טקעמש סע רָאנ יו ,הנומא רעייז ןיא ןיטולחל ןסענרַאפ

 ייברעד עקַאט זוא (תלעות ֹוּב שיש רבדב תד םידוהיל ןיא) "'?טסניד
 ןשידיי םעד ןגעוו תולעּפתה סיורנ טימ ''הדוהי טבש , לעב רעד טדער

 ןםשהישודיק ףיוא שפנ-רפומ גנורעטסיײנַאּב ַאזַא טימ ךיז זיא סָאװ ,ץוּביק

 רעקיטסייג רעד זיא'ס קרַאטש יו ,רעטנוא טכיירטש ָאנועוו ןבא ןוא

 סאו ,שוריג ןסיורנ םנופ רוד םעד ןוא ֹוניִבֶא םהרבַא ןשיווצ דנַאּברַאפ

 "רסומ ךיז ןענייז ןוא סנפיוהרעטייש יד ףיוא ץלָאטש ןעיינ רעדניק ענייז

 .ןנעוו ןעמָאנ טטָאג ןופ שמנ
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 -גענערב 8 יו ןענייז-- ''חדוחי טבש, ןיא רימ ןענעייל -- ןדיי יד,
 סע טכיילַאּב ,טעטכינואפ םַאלפ םענעגייא ןיא טרעוו סע תעּב :טכיל קיד
 ' 1 "געוו םעד ערעדנַא יד רַאֿמ

 טלָאצעג 8 ןענייז ,ןייטשוצסיוא ןּבָאה ןריי טָאװ ,ןרייל יד ןייז ןלָאז

 רעּבָא ןענייז ןדייל יד -- ןשטנעמ ןגעק ןוא טָאג ןגעק דניז ערעייז רַאפ

 טעװ עשז-ןעוו , .גנאל ךעלקערש יוזַא ןרעיוד ןוא ךעלגערטרעדמוא ױזַא

 טבש , לעב רעד גָאטייװ טימ טגערפ--- ?תורצ יד וצ ףוס ַא ןעמענ ןיוש

 יוד טקידנעראפ ,המלש ןּב ףסוי ,ָאגרעװ ןפא רערעגניי רעד ןוא ."הדוהי

 וד טָאג ֹוד  :טעבעג ןסיצרַאה ןקידנגלָאֿפ טימ רעטָאפ ןייז ןופ קינַארּכ

 ענעלרעזפיואמוא ןופ רעייפ סָאד טרעצראפ זנוא יו ,טסעז וד !רעקילייה

 טשער ןטצעל םעד םיאנוש ערעזנוא ןליוו ןעלצרַאװסיױוא !ןדייל ןוא תורצ

 רעטצעל רעד זיא ןשאלעגסיוא ,זנוא םורא רעטסניפ-קָאטש ,ןבקעי ןופ

 יד סיוא ןעייג סע .ןעגנַאנרעד ןיֹוִש ץענערג רעטצעל רעד וצ זיּב ,קנופ

 וד !לסיה ןיא טָאג וד ..המשנ יד ?ּפַאצ ןטצעל םייּב ,,תוחוּכ עטצעל

 :טנָאזעג ץלַא ןּבָאה רימ ,שוריג א ךָאנ שוריג ַא טסישעג זנוא ףיואיטסָאה

 ײַאֿב טָאג זנוא טעװ רלַאּב טָא --- דניז רעזנוא רַאפ ףָארטש ַא זיא סָאר

 ןענייז תורצ עייג -- עז ןוא !גָאט רעזנוא טעוװ ןטכיילפיוא ןוא ןקיליוװ

 ףימ ןֹוא -- מָאװעג רימ ןּבָאה ןענינַאּב ףיוא !ןעמוקעג זנוא רעגיא

 ןוא ףלעו ;םורא זנוא ןעלגניר תויח עדליוו !רעטטניפ רעד ןיא ןּפַאט

 םורָא ץלא יװ ,עז !רעקיטכעמלט וד טָאג ..זנוא רעטנוא ןגָאי ןטרעּפמעל

 זנוא טימ ןריפ למיח ןיא ןרעטש יד וליפא :זנוא ןגעק ןענַאטשעגפױא זיא
 ןייטש ןייק גָאטינ ;טירט ערעזנוא רעטנוא טלקַאװ ררע יד ,המחלמ

 ,םיוּב א ןומ ?דנעּפש רעדעי ,ןלַאפ טינ זנוא רעביא לָאז סָאװ ,טנַאװ ןיא

 םִאֹוו ,ןגיוו יד ןיא רעדניק וליפַא ,געוו ןפיוא לדמעז ןוא עלעזערנ רעדעי

 יז ךיוא --- ןֿפיל יד ףיוא ןעגנערּב טינ !!עמַאמ , ,"עטאט , ךָאנ ןענָאק |

 ןעווצ וטסנָאק יו !ןונחו םוחר לא ,וד ...םיאנוש ערעזנוא ןשיווצ ןענייז

 רעזנוא ףיוא ור ןקילייה ןייד ןופ ןקילב וט (ןרייל עכלעזַא ןיא קלאפ ןייד

 ןייד ןופ ?טנַאמ םעד זנוא רעניא ןטיײרֿפשראפ ֹוּט ךיג --- ךָארּב ןסיורג

 !הלואג ןופ גָאט םעד ןעזרעד ןגעוו ןעמָאנ ןייד ןֹופ זנוא ףלעה ,רָאנעג

 " .?טקירניקרַאפ איבנ ןייד טּפָאה טָאװ ,רעכיג סָאװ ?יפרעד

 עכעלטכישעג עשיריי יד ןשיווצ טמענראֿפ טרא רעדנוזַאב ץנַאג ַא

 עקטוא ןַארַאמ ןשיזענוטרָאּפ םנופ קרעו סָאד ה"י ןט16 ןופ סעקינָארּכ
 .(000801208ז0 110018006ח9 66 18861) "ןרייֿפ טלארשי וצ טסיירט א;

 תמצע תא הלכמו תפרושש תקלורה הקובאה ןמכ םירותיח הנחפ 2117 ,ןטרָאד 1
 ."םירחאל הריאמו
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 זיא'ס) ךארּפש ןייז טימ רָאנ טינ ךיז טריישרעטנוא טרעוו עקיזָאד סָאד
 שיטקַאפ זיא'ס .םרָאמ ןייז טימ ךיוא טרעיינ ,(שיזעגוטרָאּפ ףיוא ןּבידשעג

 ןּבירשעג ,רעדליב עשיטעָאּפ טימ ךייר ,עמעָאּפ א רָאנ ,קינָארכ ןייק טינ

 -עטניא רעקיזָאד רעד ןופ ןּבעל םעד ןגעוו .1 גיטס ןשיטעטַאּפ ךיוח ןיא

 זיולּב זיא סע .תועידי עּפַאנק ץנַאנ רימ ןּבָאה טײקֿפעלנעזרעּפ רעטנצסער
 ץוש ןענופענ ןענַארַאמ ערעדנַא עליפ טימ ןעמַאזוצ טָאה רע זַא ,טנַאקַאּב
 .אטסע טשרימ רעטרעלסענפיוא רעד טריגער טָאה סע זו ,טרַארעּפ ןיא
 רע ּוװ ,תמצ ןייק קעװַא עקסוא זיא ה"י ןט16 םנופ ןרָאי רעקיצפופ עדנע
 שטנעמ 8 .זיירק-םילּבוקמ ןקיטרָאד םנופ דילנטימ ַא ןרָאװעג דלַאּב זיא
 עקסוא טָאה ,המשנ רעקידנליפ שיטעַאּפ 8 טימ ןוא גנודליּב רעכיוה טימ

 "ענ יר ןופ רעצרעה יד ןקרַאטש , ,רעדירּב ענייז ףליה וצ ןעמוק טלָאװעג

 ידכּב -- קרעוו ןייז וצ המדקה רעד ןיא ןיילַא טגָאז רע יו --- ענעלַאפ
 ןופ הנומא רעד ּבילוצ תונויסנ עלַא ןייטשסיוא ןענָאק קיטומ ןלָאז יז
 רע ּוװ ,ןּבירשענ עמעֶאּפ ןייז רע טָאה קעווצ םעד וצ .,"תובָא ערעייז

 "םיוא טוװּורּפ ןוא קלָאפ ןייז ןופ ןרייל יד רעדליּב עשיטעָאּפ ןיא טרעדליש
 ןיא עמעָאּפ יד .תוריזג ןוא תופידר עקידנעטש יד ןופ תוניס יד ןקעד

 "סַאּפ יירד ןשיווצ טריפעג ןרעוו סָאװ ,ןכערּפשענ יירד ןיא טלײטענניַא

 רעד .(היוכז) יערָאליצ ןוא (םוחנ) אעמונ ,(בקעי) ָאּבָאקַאי ;רעכעט

 ליומ ןייז טימ ןוא קלָאפ ןשידיי םנופ ֿלָאּבמיס רעד זיא ךעטּפַאּפ רעטשרע
 ןּבָאה'ס סָאװ ,תורצ יד טנָאלקַאּב בקעי .אפונ רעסַאפרַאפ רעד טדער

 סָאװ ,רעטלעפ יד ןשיװצ "ףָאש עשידיי יד ןיימשוצסיוא טַאהעג ךעּבענ

 ןטייצ יד טניז ,תורוד עליפ ןופ ךשמ ןגנַאל ןיא ,ףלעוו עתמא יװ ןענייז
 ייווצ סבקעי .רעטלַאלטימ םניא רעינַאּפש ןוא ןשטייד יד זיִּב םיור ןופ

 עשידיי סָאד סָאװ ,ןדייל יד זַא ,ןָא ןזייוו ייז ;ןטסיירט םיא ןווּזרּפ םירבח

 ;םיא טרעטייל ןוא טקינייר סָאװ ,טסעט יד ךָאד זיא ,סיוא טייטש קלָאפ

 טעוװ ןעמוק ;טרעדנַא ראפ טדייל סָאװ ,ןּברק רעקידלושמוא רעד ןזיא רע

 טליפרעד ,דיירפ יד ןייז טעוו ץענערג ןָא ןוא סיורג ןוא ,חלואנ יד רעּבָא

 ייװצ עטשרע יד ןיא .ןכָארּפשרַאפ ןּבָאה םיאיבנ יד סָאװ ,ןרעוו טעוו

 םינ זנוא זיא ךַארּפש ןייז לייוו) לָאנינירָש ןסימ טינ םצונַאּב ךיִז ןּבָאה רימ 1

 -נייטש םָאװ ,גנוצעזרעּביא רעשטייד רעד ןיא ןטנעמנַארפ יד םימ זיֹולַּב רָאנ ,(ךעלדנעטשרַאפ

 פרי ריפ םניירעפ ,םעדַאקַא סעד םטסעפיסננוטפיטש ןטנעצ ,צ טפירשטסעפ,) רעדיינש

 ,נימש ,םכעלטנפערַאֿפ םּתעׁשּב ןּבָאה ננילרעזיק ןוא ףירג ,(77--38 .,",רעמיל דנוא ,שענ

 םוצ קיטרַאֿפ ןיא םיא יב זַא ,(3 , ןטרָאד) ןעוועג עידומ וליפַא טָאה רעדיינש

 *שירָאטסיה ַא םיס עמעָאפ סעקסוא ןופ ננוצעזרעּביא עשטייד עקידנעטשלופ ַא קורד

 סע יח ,רעבָא רע םָאה גנוצעזרעּביא יד ,ןעננוקרעמַאּב עליפ ןוא ריפנײרַא ןשיטירק

 .םכעלטנפערַאפ טינ ,םנייש



 1011 ןדי יב רוטַארעטיל רעד ןופ עסכישעג ירד

 רעד ןיא ןדיי יד ןופ געוו-סנדייל םעד ןגעו טלייצרעד טרעוו ןסעומש
 עכעלסערש יד -- סעומש ןטירד ןיא ,ינש תיּב ןּברוח זיּב הפוקת-לּביּב
 שוריג זיּב רעטלא?טימ םניא ןייטשוצסיוא טָאהעג ןּבָאה ןדיי סָאװ ,תופידר
 סילברעּביא ןשירָאטסיה ןייז רַאפ ןלעווק סלַא .לַאנוטרָאּפ ןוא עינַאּפש
 רעכיב עשיפירקָאּפא יד ,קרעו סעסויװַאלפ ףסוי .;עקסוא טצונַאּב
 עשיזיוצנַארפ ,עשינייטַאל ךיוא ןַאד ,'ב םיאנומשח ןוא 'א םיאנומשח
 ָאנָאפלַא רעינַאּפש םעד סרעדנוזַאּב .,ןפַארגָאירָאטסיה עשינַאּפש ןוא
 רַאפ גנוטסעפ יד) '20ז12/6טז0 1106/6 ןופ רעסַאפרַאפ םעד ,ָאניּפסייד
 / -עגפיונוצ ןלעוװק ענעדיישרַאפ סיוא ,ענעקורט עקיזָאד יד ןוא .(הנומא
 -ַאֹּפ ןיא ?גלונמ רעטכיד רעזנוא ייּב ןרעוו ,תועידי ןוא ןטכירַאּב ענעבילק
 -ַארט סרעטכיד םעד ךרוד ןצלָאמשעגפיונוצ ןוא טפעהַאּב ,רעדליּב עשיטע
 ףימ ךיא לָאז ןיהוװ, .ןרָאצ ןוא רעצ טימ טּפַאזעגנָא ,סָאטַאּפ ןשיג
 עגייז ןנעו טרעיורט סָאװ ,בקעי ךעטסַאּפ רעד סיוא טפור --- ,ןדנעוו
 גנולייה ןעניפעג ךיא ןָאק וװ --- ,סעדערעשט עטײרּפשעצ ןוא עטייזעצ

 -רךַאפ ןיימ רַאַּפ טסיירט ןוא ןדייל עניימ רטפ ּבלַאז ,ןדנוװ עניימ רַאּפ

 ףיוא םונהינ ןיימ -- ןד !עּפָאריײא ,עּפָאריײא ,יוא ?המשנ רעטרעטַאמ
 ענייד עַלַא זַא ,ןסירגַאּב ךיד ךיא ןָאק רעטרעוו ערעסָאװ .םימ !טלעװ רעד
 -ָאלשרעד טיוט ןוא ענעמוסעגמוא עניימ טימ טניישַאּב וטסָאה תונוחצנ

 "ירק ,עטלופרעּביא רעטסַאל טימ --- ךיד ,ןּביול ךיד ךיא ןָאק יו ?ענעג

 -ראפ ףָאש עניימ ןיּבייל עקירעגנוה ַא יו ךָאד טסָאה וד ?עילַאטיא שירעג

 ןּבָאה ךעלעמעל עניימ --- ךיירקנַארפ ןופ סעּפעטכ עטכולפרַאפ !טסוצ

 ןד ,עצלָאטש וד !ןסקיװעג עטעטפיגרטפ ערעײא טימ טרעטיפעג ךיז

 יר ןופ ןרעדיילש ןָאטעג וטסָאה רעדניק עניימ !דנַאלשטייד קיגרעּב-דליװ

 ןוא עשלאמ-שיקעובצ וד ןוא ;ןּפלַא עטזנורּברַאפ יד ןופ ןציּפש עכיוה

 ןוא עשלאפ-שיקעובצ ,וד ןוא !ןּפַא עטזנורצרַאפ יד ןופ ןציּפש עכיוה
 "...!םעדערעשט עטסעּב עניימ ןטערט

 ןופ ןטָאלטנַא שמנ-תריטמ טימ זיא סָאװ ,ןַארַאמ רעד ,עקסוא ןוא
 טא ןגעו סָאה ןקידנענערּפ טימ טדער ,לגענ עפרַאש סעיציזיווקניא רעד

 "ענניא תוירזכא רעכעלשטנעממוא ןוא טולבפ ןיא רעכעלקערש רעד

 רעייהענמוא עקיזָאד סָאד טמַאטש םיור ןופ , .עיצוטיטסניא רעטקנוט
 ןפרָאוװענא ןּבָאה סָאװ ,ןקילּב עקידהמיא ןוא ףוצרּפ ןשינָאלוװייט ןייז טימ
 -עג סע זיא ןייטש ןוא ןזיֵא סיוא .,עּפָארייא ץנַאג ףיוא קערש-טיוט ַא

 רעצנַאּפ ןטימ טקעדאב ןוא טפיג-ןעגנַאלש ןוא םס טיס טּפַאזעגנָא ,טמרָאפ

 לע טָאה לנילפ ערעוושדיילּב רעטנזיוט ענייז טימ .לָאטש ןטסקרַאטש ןופ

 תוירברמ עשינַאקירּפַא יד ןופ גנַאלש-ןכַארד םעד וצ ...טקעדַאּב דרע יד

 סיוא ןעוט רעייפ ןוא ?ּבעװש ןכייט ..!ןכילנעג רעייהעגמוא סָאד ןיא
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 ןצרַאווש ןייז סימ .ןרענ ךיז רע טוט תגנּברק-ןשטנעמ טימ ,ןסילפ ליומ ןייז

 םופ ןייז רָאנ ןיהּוװ ,ןקע עלַא ןיא שינרעטסניפ ךע טײרּפשרַאפ ןטָאש

 טכַאמ רעיוהעגמוא סָאד --- ןענייש-טינ לָאז ןוז יד לעה יװ ,ןטערט טוט

 ,טסיוװ ןוא טיוט טרעוו ץלַא --- ןדנעוו ךיז טוט סע ןיהּוװ ;םירצמ תליפַא

 רעמייּב יד ףיוא ןטילּב עלַא ןרעוו טנקירטרַאפ ,ןזָארג עלַא ןרעוו טרַאדרַאפ

 ירַאֿפ ןטסיװ ןיא טלדנַאװרַאפ טרעוֶו דנַאל עטסרַאּבטכורפ סָאד ןוא

 ,.!רּבדמ ןטנקירט

 ,18552 ןיא ַארַארעפ ןיא ןענישרעד זיא'ס סָאװ ,עמעָאּפ סעקסוא

 ןטנָאמרעד רעירפ ןיוש םעד ףיוא העּפשה עקידנטיידַאּב ַא טָאהעג טָאה

 .ןהֹּכה ףסוי רעּבירש-עטכישעג ןלופטנעלַאט

 ענייז ןיא אפוג ןהּכה ףסוי ךיז ןגעוו טיג םיטרּפ עשיפַארגָאיּב

 ןיא טּבעלעג טָאה סָאװ ,עילימַאפ רעשידרפפ ַא ןופ טמַאטש רע .1 קרעוו

 ,רעטָאפ סנהּכה הסוי טָאה ,שוריג ןכָאנ .עטעונ טָאטש רעשינַאּפש רעד

 םוצ 1496 ןיא טָאה ףסוי ּוװ ,ןָאיניװַא ןיא טצעזַאּב ךיז ריאמ ןּב עשוהי

 החּפשמ עצנַאג יד טָאה םורַא ראי ףניפ ןיא ,טקילּברעד טלעוו יד ןטשרע

 עטסעב ירד ןעמוקַאּב טָאה ףסוי רעניילק רעד ּוװ ,אונעג ןיא טצעזַאּכ ךיז

 טימ ןוא ןיצידעמ טרידוטש ןהּכה ףסוי טָאה ךַאפטּפיוה סלָא .גנויצרע

 זַא ,ןעוועג םש-הנוק ױזַא ,טצרַא רעשיטקַארּפ סלַא ,ךיז רע טָאה טייצ רעד

 שערדנַא שזָאד ןטמירַאּב םוצ טצרַא-ּבייל סלַא ןדַאלעגנייַא םיא טָאה ןעמ

 םָאה ,ַאונעג ןופ ןּבירטְרַאפ 1216 ןיא ןדיי יד טָאה ןעמ תעּב .ָאירָאד

 רעּבָא ךיז טָאה רע .קיטקַארּפ רעשיניצידעמ טימ ןעמונרַאפ ךיז ןהּכה ףסוי

 ַאערֶדנַא טָאה טייצ רענעי ןיא רָארג .ןכַאז עשלחק טימ ןּבעגענּפָא ֿפיפ ךיוא

 ןוא ייקרעט טימ המחלמ טריפעג ןטפניפ םעד ?רַאק טימ ןעמאזוצ ָאירָאד

 יד ףיוא ןלַאפנֶא עשירעּביור ןכַאמ טפָא ןגעלפ ןפיש-סגירק עשיזעונעג יד

 עקיטרָא עליפ ןעגנַאפעג ןעמענ ןוא עקירפַא ןוא דנַאלנכירג ןופ ןנערּב

 ףסוי .ןדִיי לֶאצ עקידנטיידַאּב ַא ןעווענ ךיוא זיא ייז ןשיווצ ,רעניזװנייַא

 יר ייּב ןטעּבעג ,לארשי תוצופּת ?כּב ווירּב ךס .א טקישוצ ןַאד טָאה ןהּכה

 -םיונוצ ,"םייובש ןוידּפ , ןופ הווצמ יד ןייז םייקמ רעכיג סָאװ ,תוליהק

 יד ףױא ענעגנַאפעג יד ןזיילוצסיוא ידכּב ,סעמוס עקיטיינ יד ןעמענ

 ןופ ןדיי עלַא ןּבירטעגסױרַא טָאה ןעמ תעּב ,8 ןיא .2 ןפיש-סנירק

 ןוא ,ַאונעג ןיא טצעזַאּב ךיז רעדיוו ןהּכה ףסוי טָאה ,יװַאנ עלעטעטש רעד

 ?עפַאּב ַא ןרָאװעג ןּבענעגסױרַא יינספיוא ַאונעג ןיא זיא'ס זַא ,1580 ןיא

 ךיוא עו 40109 ,7--106 ,103 ,102 ,94 ,93) ןטרָאד ,עדעררָאפ ,"אכבה קעפ 1י

 ,44-41 ,אשז תסט 46 95 )605, ןיא בעל .דיזיא

 ,49--46 לקימרַא ןטרימיצ ןיא בעל .זיא :עז םעד ןגעװו תוכיראב רעמ 2
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 ןטינעג סא ,ןהּכה ףסוי ןּבָאה ,טָאטש רעד ןפ ןדיי עלָא ןּבײרטוצסױרַא
 ,ָאישודַאטלָאװ לטעטש םנופ רעניוװנייא יד ךיז ֹוצ ןדַאלעגנייַא ,טצרַא
 ,לעפַאּב ַא סיורַא זיא 1807 ןיא :ןבילּבעג טינ בשות ןייק םרָאד ךיוא זיא רע

 יד .הנידמ רעזעונעג רעצנַאג רעד ןופ ןדיי עלַא ןּבײרטסױרַא לָאז ןעמ

 שוריג רעד ,טכַאֿפ רעד ײּב טלעוּפענ ןּבָאה ָאישזדַאטלָאװ ןופ רעניוװנייַא

 טָאה ןהּכה ףסוי ;טצרַא ןלופטסנידרַאפ ןטלַא םעד ףיוא ןייז לח םינ לָאז

 טָאה רע :;דסח סיוא ןעניוװ ןוא םאנסיוא ןייק ןייז טלָאװעג טינ רעּבָא

 ןיא ךיז טצעזַאּב ןוא ןעמונעג טנַאה ןיא ןקעטש-רעדנַאװ םעד רעדיוו

 רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא ךעלדניירפ רעייז זיא רע זו ,ָאטעלעטסנָאק

 רעדיוו ןחכה ףסוי ךיז טָאה 1871 ןיא טשרע 1 גנורעקלעפאב רעקיטרָא

 ןיא רע) ןרָאי עטצעל ענייז טכארבראפ טָאה רע ּוװ ,אונעג ןיא טצעזַאה

 ,(18/98 ןיא ןּברָאמשעג

 טינ ךָאד ןהּכה ףסוי ייּב טָאה קיטקַארּפ עשיניצידעמ עסיורג יד

 ףָאנ .רוטארעטיל ןוא עטכישעג וצ סערעטניא ןקרַאמש םעד טכַאװשענּפָא

 סע ןוא עיזעאּפ טימ ןּבעגענּפָא ליפ ךיז רע טָאה ןרָאי עגנוי יד ןיא רָאנ

 רעקיראיי20---!8 רעד סָאװ ,רעדיל ךס א.ןרָאװעג טיהענפיוא וליּפַא ןענייז

 וו ,ריל ןייא ןיא שיטסירעטקארַאכ סרעדנוזאב ?טסַאפרַאֿפ טָאה ףסוי

 טנניזַאב ,הפוקת-סנַאסענער רעד ןופ דניק סלַא ,רעטכיד רעגנוי רעד

  -גָאמרעד רעירפ ענייז ץוח .טייקנייש-ןעיורפ ןופ םיַללּכ קיסיירד-ןואדיירד |

 "שיטרוק ודנאנריפ רפס , ןוא "השדחה אידניאה רפס , ןעגנוצעזרעביא עט

 ןעמענ עשילּביּב ןנעוו םעּברַא עלעיצעּפס 8 ןבירשעג ךָאנ ןהּכה ףסוי טָאה

 ןגעוו ןוא ,(ב"א רדסב ך"נתב םיאצמנה תומשה לכ ,תומשה סלּפ רפס)

 "סיה ענייז טימ ךיז רע טָאה ןעוועג םש-הנוק רעֶּבָא .? ?יטס ןשִיערּבעה

 עג רעד ןיא ןּבילּברַאפ ןעמָאנ ןייז זיא ייז קנַאדַא ןוא ,קרעוו עשירָאט
 ,רוטארעטיל רעשיערבעח רעד ןופ עטכיש

 ןיא רע טָאה  ,ָאישזדַאטלָאװ ןיא טניוװעג טָאה ןהּכח ףסוי תעּב

 תפרצ יכלמ? םימיה ירבד; קרעװ ןייז טקידנערַאֿפ 11809 טסּברַאה

 ,131 ,"אכבה קמעק .ז 1

 ןוא גנולמַאזירעדיל עקיױָאד יד ."יתורחבב ןהכה ףסוי ינא יתוגחש םיִריש 2
 סנַאיללַא, ןופ קעטָאילּביּב רעד ןיא ךיז ןעניפעג ןרייבתפ ערעדנַא עליֿפ סנהצה 'ףסֹוי

 ףעטייװצ ַא ,םעּברַא רעטרימיצ רעיופ סגעל ןיא ןּבירשַאּב ןענײז ןוא "טילעַארזיא

 עיצקעלָאק סגרוּבצנינ ןָארַאב ןיא ךיז טנימעג םיריש םנהנה ףסוי ןופ םּפירקסונַאמ

 ,("ןהכה. ףסוי 'רמ םיחבש יראתו םיזורחו םיריש , :212 !מוג)

 31 ,םעּברַא סבעל יא עו 8

 ןושה שרוח ףוסנ ויתמלשהנ ףןָא ןהנה ףסוי טזײװ קרעװ ןיז ןוֿפ ףוס ןיא 4

 ,"ומל תודיתע שחו תנש
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 ץלַאטש טימ טרעלסרע -- ,טנַאקַאּב ןעמעלא זיא סע, .1 "ןטמָאטואו
 ןופיסוי טניז זַא --- ,עטכישעג ןייז ּוצ עדעררַאפ רעד ןיא ןהּכה ףסוי

 המחלמ רעד ןופ עטכישעג יד ןּבירשַאּב טָאה סָאװ ,(יווַאלפ ףסוי) ןהּכה
 רעּציירש-עטכישעג ןייק רעמ ןדיי ייּב ךיז ןּבָאה ,םילשורי ןּוא םיור ןשיווצ

 ןעמוקעג ןיּב ,רעשרָאפ-עטכישעג רעד ,ןהּכה הסוי ,ךיא זיּב ,ןזיווַאּב טינ

 ןיא ןעשענ ןיא'ס סָאװ ,ןורּכול רעדירּב ערעזנוא רַאפ ןבירשרַאפ ןוא

 -עג ַא טימ טָאה ןהּכה ףסוי זַא ,ןייז הדומ זומ ןעמ ןוא ,*"ןטייצ עקירָאפ

 ןוא סוטיט ןופ רודדּב ןטמירַאּב םעד טלעטשעגכיילנ ךיז טכער ןסיוװ

 טינ עקַאט ןריי ןּבָאה ''םידוחיה תומחלס , לעב םעד טניז ,יאּכז ןּב ןנחוי

 ,"םימיח ירבד , לעּב רעד יװ ,רעּביירש-עטכישעג ןדנצנעלג ַאזַא טגָאמרַאפ

 רעכיירטסיינ ןוא רעלופטנעלַאט ַא ,גנורליּב רעקיטייזליפ טימ ןַאמ 8

 -ָאטסיה ןתמא ןט טימ ןעסנָאשַאב ךיוא ןעוועג ןהּכה ףסוי זיא ,רעלייצרעד

 ןריפסיוא ןוא ןעגנוּביירשַאּב ענייז ןענייז ,םעד קנַאדַא ןוא ,שוח ןשיר

 ןוא ןײטַאל ןיא יקּב ַא .טעדנירנַאּב ןוא-וויטקעיּבא סָאמ רעקידנגונעג ןיא

 "םיוא טייקכעלנעמ יד טָאהעג ןהּכה ףסוי טָאה ,ןכַארּפש עשַיעּפָארייײא ןיא

 "סיה ןצנַאנ םעד ןטכיילַאּב שיטירס ןוא ןלעווק עטסנדיישרַאפ יד ןצונוצ

 ןהּכה ףסוי .עטכישעג ןייז ןיא סיוא טצונ רע ןכלעוו ,לָאירעטַאמ ןשירָאט
 תוכלמ ןופ ןברוח םעד טניז קילּברעּביא ןשירָאטסיה ןייז ןָא טּבייה

 ןגוצ-ץיירק יד ןיפ הפוחּת רעד ףיוא ּפִֶא רקיע רעד ךיז טלעטש ןוא ,אמור

 ןקידתונשקע םעד ןעזענוצ טָאה אפוג רֶע .תורוד עקידרעטעּפש יד ןוא
 רעד טימ טריפעו ןּבָאה רעקלעפ עכעלטסירק יד סָאװ ,ףמַאק ןשירָאטסיח

 םעד ןופ ןּברוח ןפיוא ןּבָאה עכלעוו ,רענַאמָאטָא יד ןופ הכולמ רעקרַאטש

 רעשירעגירק טיס ןוא ,טקיטסעפַאב ןָאפ סדעמכאמ ךיירגיניק-ץנַאזיּב

 .,עּפָאריײא ןופ ןצרַאה םוצ טגיילעגכרוד געוו ןרעטייוו םעֶד סידנוחצנ טפַארק

 ןהּכה ףסוי טָאה הפוקת רעטצעל רעד ןופ גנַאנ ןכעלטכישעג םעד ןיא
 טימ עיזַא ןופ --- ןטפערק עקיזיר ייווצ ןופ ףמַאק ןשירָאטסיה םעד ןעזענ

 "גנַאר עדייּב יד ןשיווצ ןוא .? םוטנטסירק ןטימ םאלסיא םנופ ,עּפָארײא

 יכלמו תפרצ יכלמל םימיח ירבד רפס, :?רעװ םנופ ןעמָאנ רעקידנעטשלופ רעד 1
 סָאד ,1554 ןיא ַאטענָציּבַאס ןיא ןענישרע ןיא עבַאגסיױא עטשרע יד ,"רגותה ןאמוטוא תיִּב
 ,שילגנע ןוא שיזױצנַארפ ,ןַײמַאל ףיוא םצעזרעּביא זיא קרעװ

 לארשיב דוע רפוס םכ אל יכ ימע רעש לכ עדי ,..עשוחי ןּב ףסוי רמא הכ, 2
 תונורכז יבתוכ ולדח ,םילשוריו הדוהי ץרא תמחלמ תא בתכ רשא ןהכה ןופיסויכ
 ןרימיצ רימ) ,"לארשיב תונורכו בתוכ יתמקש ףסוי ינא יתמקש רע ,ולרח לארשיב

 ,(עּבָאגסױא רעטשרע רעד םיול

 םָאה ,םלעװ רעכעלטסירק רעד ןופ שארב םייטש סָאװ ,חכולמ עטסקרַאטש יד 5
 ,ךיירקנַארּפ ןיא ןעועג ןהפה ףסוי
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 תיּפ סָאד -- טלעװ עטירד ירד טרעמַאלקעננייַא זיא ןטלעוו עקידנעלי
 ,טרָאװ סטָאנ ןופ רענערט רעיירט רעד ,"עלעמעש עטנַאיעג, סָאד ,לארשי

 ...ףכואנ רעקיטכיל רעד ןופ רעגָאזנָא רעד

 יד ןעמַאװצ רעסאפראפ רעזנוא ייּב ךיז טכעלפ ןפוא ַאזַא ףיוא

 -יירשַאב רעקירעיורט רעד טימ ,רעשידיי רעד טימ עטכישעג עניימעגלַא
 עקירהמיא יד .תורצ ןוא ןרייפ עשידיי ןופ ,"תולנ, ןשידיי םנופ גנוּב

 -ולּב יד ןיא ןייטשוצסיוא טָאהעג ןּבָאה ןדיי םסָּצוִי ,תוחיצר ןוא תופידר

 רעּביירש-עטכישעג רעזנוא ייב םיױרַא ןפור ,בלצה יעסמ יד ןופ געט עקיט

 "קערש יד ןופ גנוּבײרשַאּב יד .ןרָאצ ןוא רעצ ןופ ןעיירשעגייוו עשימרוטש

 -וויר רעד ןופ תוליחק עשידיי 'יד ןיא ןעשעג ןענייז סָאװ ,םישעמ עכעק

 טימ ןהּכה ףסוי טקידנערַאפ ,גוצ-ץיירק ןטשרע םעד תעשב ץיניװַארּפ

 "יא לע טציא :ןהֹּכה ףסוי םנָאז,, :תורוש עקיטשרוד-חמקנ עקידנגלַאפ

 סָאװ ,רעגערט-םלצ סעדנַאּב יד טיִמ ןפארטעג טָאה'ס סָאװ ,ןלייצרעד

 טאהעג ןּבָאה ייז סָאװ ,תורצ עלַא יד ,םילשורי ןייק טזָאלעג ךיז ןבָאה

 ןיא טָאג רעזנוא זַא ,ןסיוװ ןלָאז ןדיי ידכּב --- ןייטשוצסיוא געוו ןפיוא

 ייז ןיא ךיז ןוא ןפָארטש ןָאטענ ייז רע טָאה רעווש .המסנ ןופ טָאג רעד

 ןביופ ןעמָאנ ןייז ראפרעד ךיא וט ,?ארשי קלאפ ןייז רַאֿפ ןעוועג םקונ

 1 "!רעקלעפ עלַא רעביא ןויירּפ ןוא

 ?אומש טימ טנאקאב ןטשרע םוצ ךיז ןהּכה ףסוי טָאה 1888 ןיא

 ױזַא) "רעזעגוטרַאּפ , םעד ןופ עמעָאּפ ענייש יד ,"00050180סז0. סעקסוא

 .טשור ןקיטלאװג ַא טכַאמענ םיא ףיוא טָאה ,(ןהּכה ףסוי ייפ עקסוא טסייה

 פעיצעפס א ןיא רעטטימ סעקסוא טיול ןּביירשַאּב ןפָאלשַאב ךיילנ טָאה רעי

 .טייז ןענַאטשעוסיױא ןענייז ןדיי סָאװ ,םישורינ ןוא תורצ עלַא יד קרעוו

 5 1800 רעמוז םניא ,םורָא רָאי ייווצ ןיא .םייצ ןייז וצ זיּב ןגוצ-ץיירק יד

 סםע, ןייז עיצסאדער רעטשרע רעד ןיא .שקידנעראפ ןעוועג ןיוש ןיא

 עקיררעטייוו ץלַא ןבענענוצ רע טָאה רעטעּפש .(רעמָאי ןופ לָאט) "אכּבה
 = 1578 ויּב קינָארכ ןייז טריפרעד רע טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא תופסוה

 'ד תומקנ לא יכ לארשי ינב ועדי ןעמל}, 3'1 'םע ,45 ףד ,"םימיה ירבדע 1

 דוא ןבל ,לארשי ומע תמקנ תא םקנו הבוסל אלו הערל םהילע עיפוה תומכנ לא

 ,"רמזא } ףךינשלו םייוגב:

 םעד ךיז םניפעג ,שצונַאב ךיז טָאה פעל ןכלעװ םיט ,טּפיױקסונַאמ םניא 3

 ."כ"ש לולא שרוחל ןושארח םויב ותמלשה יהתופ :םפירשוצ עקידנגלָאפ םרעסַאּפרַאֿפ

 רעטנַאקַאּבמוא ןַא םעפע 4135--126 ,עּבַאנםױא םירעטעל ןיא "אכגה קמעא עו 8

 "עד .1605 ןוג םריפרעד קינָארכ םנהנה הףסוי טָאה (רָאטקערָאק) "חיגמא רעקידרעטעּפשי

 שיווצנַארפ א ןוא (1858) רעניװ ךרוד שטייד ןיא טצנזרעביא ןיא "אכּבה קמע.

 .(1881 ,8 8166 1160ז9) ע8 ןעלוישו ךרודי
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 ,,ריל ַא המדקה רותּב טקישעגסיוארָאפ ןהּכה ףוי טָאה קרעוו םעד
 ןוא ,קרעו ןיימ טסייה "אכּבה קמע , :רענעייל םוצ ךיז טדנעוו רע ּוװ

 רע ,ןעניפעג רזכַא ַאזַא ןעמ ןָאק ּוװ ...טלַאהניא םוצ טסַאּפ ןעמָאנ רעד
 :טינ ןוא רפס ןיימ ןענעייל לָאז רע --- המוא זיא'ס רעסָאװ ןופ ןייז געמ
 םיא ףרַאד דיי רעדעי .ןרערט ערעטיּב טימ ןענייוו טינ ,ייּברעד ןצפיז

 בורח זיא שדקמה-תיּב רעד ןעו ,טכַאנ רעקירעיורט רעד .ןיא ןענעייל

 .קלאפ ןייז ןופ לרוג ןרעטיּב םעד רעּביא ןנָאלק ןוא ןענייוו רע לָאז ,ןרָאװעג
 "םיוא ךיֹוה רעד ןיא ,ןרערט לופ ןלַאװק ייווצ ,ןגיוא ענייז רע לָאז ,לארשי

 ,עשז-ךאוורעד ?ןקינייּפ רעקינייּפ רעד טעװ ןענַאװ זיּב ;ןגערפ ןוא ןבייה

 דנַאש ןופ קלָאפ ןייד סיוא זייל ךינ !טסיירט ןיימ ,לאוג ןיימ ,טָאג ןיימ

 "!םַאטש םישִיּב ןופ לאוג םעד םיא קיש ךינ ,טיוג ןוא

 :עליפ ןיא :ןרָאװעג םייוקמ שטנּוװ סנהּכה ףסוי זיא טרּפ ןייא ןיא

 קמע, םעד ןענעײל וצ גהנמ רעד ןעוועג זיא תוליהס עשינעילַאטיא

 ,תוניק יד טימ ןעמַאזוצ באביהעשת םוא "אכבה

 "םיוא םעד ןדנוּברַאפ שינַאמרַאה רימ ןעעז קרעוו ןקיזָאד םעד ןיא

 ןטיס ןעמַאװצ רעטכַאּבָאַאּב ןקיניזפרַאש ןוא רעשרָאפ ןעמַאזקרעמ
 ןרעטיּב םעד טנייוװַאּב סָאװ ,טָאירטַאּפ ןלופטנעמַארעּפמעט ,ןקידתובהלתה

 "אכּבה קמע, ןייז ןיא טָאה ןהּכה ףסוי .קלָאפ ךעלקילנמוא ןייז ןופ ?זמ

 "נַארמ ,עשטייד טימ ךיוא רָאנ ,! ןלעווק עשידיי טימ רָאנ טינ טצונַאּב ךיז
 "נימ ןַאיטסַאּבעס טימ ,סעקינָארכ עכעלטבישענ עשינייטַאל ןוא עשיזיוצ

 ,ןטנעמוקָאד ןוא ןלעווק ערעדנַא עליפ טימ ןוא ,"ס0050004ז800/2. סרעטס

 קינייו ןוא עטנַאסערעטניא רעייז זייוונטייצ טננערּב רע עכלעוו ןוט

 זַא ,גנודלעמ סנהּכה ףסוי ,לשמל ,זיא טנַאסערעטניא .תועידי עטנַאקַאּב

 -ףעּפ יד רעּביא ןטלַאהענּפָא ןּבָאװ רעּבַארַא יד סָאװ ,ןוחצנ ןסיורג ןכָאנ

 טצעזַאּב ךיז ןּבָאה ןוא סרּפ סיוא ןפָאלטנַא עליפ ןענייז ,6090 ןיא רעס

 ייז וה ,ןרעווש ןיא ןוא דנַאלשטייד ןיא ךיוא ,ןסור יד ןופ דנַאל םניא

 5 ןדיי ענעסעזענטלט ךס ַא ןפָארטעג ןּבָאה

 ענעדיישראפמ רעהיא טינ רע תעּב קיטכיזרָאפ רעייז זיא ןהּכה ףסוי

 ןַא ,ןייז דשוח ןָאק ןעמ ןוא ןרעוו טרילָארטנַאק טינ ןענָאק סָאװ ,םיטרּפ

 ןּב רֶזעילֶא ןופ סעקינָארכ יד ;(װ"זַאא 67 ,64 ,62 ,ןטרָאד) עמעָאּפ סעקסוא 4

 םעסוטמינולק ןּב םומינולק ,(21 ,29 ,24 ,ןטרָאד) ַאנָאּב םױא בקעי ןּב םירפא ןוא ןתנ

 ,ערעדנַא עליפ ןוא (48 ,44 ,ןטרָאד) "ןחוּב ןבא,

 ללא יוגמ וכלהתיו ,ברח ינפמכ סרפ ץראמ םיבר םידוהי וסונוא :9 ,יםרָאד 2

 םש אצמו ,האיצױשו זנכשַא ץראו איסור הצרא ואוביו ,רחא םע לא הכלמממו יונ

 ןגלװ םלייצרעד ןהּצה ףסוי סָאו ,םיטרּפ יד ךיוא ןענַײז טנַאסערעטניא ,"םיבר םידוהי

 .גנוגעװַאב.ןטיסוה רעד
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 רעייז רעֶּכָא טלאה רע ןו ןטנעמעלע עראדנעגעל ןופ יירפ םינ ןענייז ייז

 תעּב ,ףַארנַארַאטסיה ןטלַאק טנומ ןָאט ןקיור|סאלעג םעד םסיוא ןטלעז

 ןבעל סָאד טלדנאוװראפ ןבָאה סאו ,תופידר עכעלקערש יד רעביא םינ רע

 ײירשַאב יד ."אכּבה קמע , ןתמא םעד ןיא רעטלַאלטימ םניא ןדיי יד ןופ

 ןנוצ-ץיירק יד תעשּב ןעניי ןדיי יד תוחיצר ןוא תורצ ערעסָאװ ,גנוּב

 "רעדניא ןסירענרעביא טפָא ץנַאג ןהּכה ףסוי ייב ןרעוו ,זןענַאטשעגנסיוא

 הלא לעה, :ןפורסיוא עקידנרָאצ ןוא ןעיירשעגייוו עשיטעטַאּפ טימ טימ

 עשז-רעוו ?טסגייווש ןוא ,טָאג ,וצ ץלא סָאד טסעז וד, -- '!'ה טפאתת

 ,ץלא ןופ רעפעשַאב וד ,טָאנ וד , "'?ףליה וצ ןעמוק זנוא שעוװ ריד רעסיוא

 -קידלושמוא יד ןֹופ טולב ןרַאפ םקונ ךיז ייז !טמעטא ןוא טכעל סאוו

 ענייר ערעייז ןעור זָאל לוטש ןייד רעטנוא ןוא ,םישודק ענעמוקענמוא
 ןסיגרַאפ ןוא ןענייו ךיא זומ קילנמוא ןסיורג ַאזַא רעביא , ?!תומשנ
 םינ טגארט ?לארשי קלאפ םנופ רעטכעט ,ריא ךיוא טנַאלק ,ןרערט ןכיימ

 'פערפ ןיא רעמ טינ ךייַא טריצ ,ןטנאװעג עלעה ןייק ןֹוא דייז ןייק רעמ

 ןופ טכַארּפ יד ןטָארטעצ זיא דניז רעזנוא רַאֿפ לייוו ,רעדיילק עקיט

 "ענג לארשי םרעוו ,ןגעטש ןוא ןנעװו עלַא ףיוא ,םוטעמוא ,קלָאֿפ רעזנוא

 ןיא ןלאפעג -- ור ןייק טםינ םיא טזָאל ןוא םורא םיא טלגניר ןעמ ,טנאי

 ""!טיונ ןייז זיא ךעלקערש ,לארשי

 סיֹורָאֿפ ןעינ ? אולב ןיא ?וכליב'טולב םנופ ננוביירשַאב רעד

 טָאה יז סָאװ ,רעטומ ןיימ יי :ןהֹּכה ףסוי טגָאז, :תורוש עקידנגלאפ

 "קערש ַא ןנעו ,ךײרטנַארפ ןיא קילנמוא ןסיורג א ןגעװ !ןריוּבעג ךימ
 "ענמוא טָאה רעכיור רעד ּוװ ,ןלייצרעד ךיא זופ אולכ ןיא ךארב ןכעל

 ןענעייל -- ןהּכה ףסוי טגָאז,, +"!טריפענסיוא קרעוו קיטולב ןייז טרעטש

 -עלקערש רעד ןוא ךיירקנארפ ןופ שורינ רעד --- טרא ןטייווצ ַא ןיא דימ
 םולשאּב םעד טספעוװורעד רימ ןיא סע ןּבָאה ייז -- עינאפש ןופ שורינ רעכ

 סאו ,ןסיו לארשי ןופ רעדניק יד ןלאז ,ןביירש וצ קרעוו עקיזַָאד סָאד

 ערעייז ןיא ,רעדנעל ערעייז ןיא ןָאמענ זנוא טימ ןבאה םיאנוש ערעזנוא

 ןקיזָאד םעד ןיא * ?,,.גָאמ רעד טעוו ןעמוק םערָאװ !ןצאלַאּפ ןוא רעטעלש

 םיטש עקידנענרָאװ יד ךיז םליפ ץַאז ןטקידנעראפ םיִנ ןהלה ףסוי ןופ

 !הלשו םקנ יל -- ןראצ ןוא חמקנ רעטליטשעג טינ ךָאנ ןופ

 ,טיוט ןשיגַארש םוכלומ המלש ןגעװ טלײצרעד םרעװ םע ּוװ ,100 םיז ב"צ עז

 ,װ"זַאא 85 ,16 ,15 ,46 ,23 ,ןטרָאד

 ,27 ,32 ,!| דנַאב ,קרעװ רעזנוא עז

 .5/ ,"םימיה ירברק ;23/ ,,אכבה קמעמ

 יה = 68 605  ףאפ - ט8
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 תורצ עקילָאמַא ןוא ןקערש ענעזעוועג ןגעװו זיולּב רעּבָא טינ
 אפוג רעסַאפרַאפ רעד ."אכּבה-קמע, לעב םעד ןּביירש וצ סיוא טמוק
 -יא ןיא עיצקַאער יד ךיז טקרַאטש סע יװ ,ןעזעגוצ ןּבעל ןייז ייּב טָאה
 אנוש ןקיטפיג םעד ןופ םישעמ ערעטסניפ יד ןעוועגייּב ןײלַא ןוא ,עילאט
 ןוא ;רעפלעהטימ ענייז ןוא רעטרעפ רעד לעװַאּפ טסּפוּפ םעד ,לארשי
 -עג עקירעיורט עלַא יד תונורכזה רפס ןייז ןיא טּביירשרַאפ ןהּכה ףסוי
 ןעוועג ןענייז ןוא ה"י ןט16 ןטימ ןופ ןּביױהעגנָא ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןשינעעש
 רעטנוא טייג המוקּת-סנאסענער ענייש יד זַא ,רעגָאזנָא עקידנענרָאװ יד
 טימרעד ...טכַאנ רעד ןופ סנטָאש עצראווש יד ךיז ןטיײרּפשרַאפ םיירּב ןוא
 / -ץטכישענ ןלופטנאלַאט רעזנוא ןופ קינָארכ עקירעיורט יד ךיז טקידנערַאפ
 ,רעביירש

 רעלעטשטפירש סלַא ןהּכה ףסוי וצ ךעלנע זיא םיטרּפ עליפ ןיא

 לזניא םעד ףיוא רענערָאבעג ַא ,ילַאסּפַאק הנקלא ןּב והילא רודדןּב ןייז
 -עוו ןופ חלשממ רעד רעטנוא ןענופעג טלָאמעד ךיז טָאה סָאװ ,אידנַאק
 (1808) טזָאלעג ךיז רָאי 19 ןופ רעטלע ןיא הנקלא ןּב והילא טָאה ,קידענ
 יַּב םידומיפ עשידומלת יד טרידוטש טָאה רע ּוװ ,ַאודַאּפ ןייק
 ם''רהמ) ןגיוּבנעלענעצַאק ריאמ 'ר טייצ רענעי ןופ בר ןטמירַאּב םעד
 ,טאטשטרוּבעג ןייז ןיא ןעמוקעגקירוצ 1894 ראי ןיא זיא רע זַא .(אודַאּפמ
 "רעד דלַאּב ןוא הליהקה-שאר םעד רַאפ טמיטשַאּכ טרָאד םיא ןעמ טָאה
 ןפראש ןֹוא רעטקַאראכ ןקרַאטש ַא טימ שטנעמ ַא .ללוּכה בר סלַא ךָאנ
 רָאנ טינ שיטירק ץנַאג ןטלַאחרַאפ ילַאסּפַאק ךיז סָאה ,סנַארעג ןעיירפ
 סינהנמ ענעמונעגנָא טסעפ וצ ךיוא טרעיינ ןטעטירָאטיױא עטנעקרענא וצ
 םיכוסכס ןיא ןעגנערב ןטלעז טינ םיא ןגעלפ םיקסּפ ןוא תוטלחה ענייז ןוא
 ארמ סלַא רעּבָא טינ .1 רודה ילודג ןוא םינּבר עקיטלָאמעד יד טימ

 -טנעלַאט סלַא רָאנ ,ןעוועג םש-הנוק ךיז רע טָאה קסוּפ סלַא ןוא ירתאד

 רענעּבירשעג דנצנעלג א ןופ רעסַאֿפרַאפ סלַא ,רעביירש-עטכישעג רעלופ
 "טרעוו א זיא סָאװ ,"והילא יבד, הכולמ רעשיקרעט רעד ןופ עטכישעג
 .עטכישעג רעשידיו לעיצעּפס רַאפ ןח ,ענײמעגלַא רַאפ ןה עלעווק עלופ

 יּפַאק ןֹּבָאה סָאװ ,תוּביס עקיטייז יד ןענייז טנאסערעטניא רעייז

 .סרעוו שירָאטסיה ןייז וצ ןטערטוצ ךיילג סולשַאּב םוצ טכַארבעג ןילַאפ

 סילַאסּפַאק טנעייל ןעמ תעּב ןוא ,תוכיראּב םעד ןגעוו טלייצרעד ןיילַא רע

 ,;נוּביירשאּב סָאישטַאקָאּב ןורּכז ןפיוא קידנליוו טינ טמוק גנולייצרעד

 ,ןרָאװעג ןפַאשַאּב זיא ?ןָארעמַאקעד , ןייז ןדנעטשמוא עכלעוו רעטנוא

 י.י

 .179 ,רקשלא השמ 'ר ת"וש עז ,ָאנידעמלעד הדוהי בר ןטימ ךוסכיפ ןייז ןגעװו 1
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 / ערָאד טָאה ,ַאידנַאק ןייק טרעקעגקירוצ טָאה ילַאסּפַאק יו םעדכָאנ ףלַאּב
 עקַאט ןוא ,טבַאמעגנָא ןּברוח ןסיטלַאװג ַא ןוא ןכָארּבעגסױא טסעּפ יד
 ןופ דליּב טפַאהרעטסיימ ַא ילַאטּפַאק ךיוא טיג ,וּתעשּב ָאישטַשקָאּב יו
 "ניפ יד ןיא טָא .1 םישעמ עקידהמיא ענייז ןוא טסַאנ ןכעלקערש םעד

 ןייז ןעגנַאפעגנָא ילַאסּפַאק סע טָאה קערש ןוא טיוט ןופ געט ערעטס

 ,ןביירש וצ קרעוו

 -סולש ןיא ילַאסּפַאק טלייצרעד -- ,קערש ןופ טרַאטשרַאפ,
 -מוא טָאה סָאװ ,ןגיוא יד רַאֿפ טסַאג ןכעלקערש םעד קידגעטש -- טרָאװ

 ןופ ?טנַאמ םעד רעטנוא ןח ,ןָאטעג סעגרַא-טינש ןייז קידתונמחרּב

 טינ זנוא ןופ רענייק זיא ,ןוז רעד ןופ טכיל ןלעה םעד ייּב ןח ,טכַאנ רעד

 ןטסנרע זיא'ס ןכלעוו ַא טימ טנשדעג םעד ןקיטפעשַאב דנטטשמיא ןעוועג

 זנוא ןופ רעדעי טָאה ,תונברק עשירפ רעטנזיוט ןופ טלגנירעגמורט .ןינע

 ןיוש טרעיול סע ןוא לרוג רעד םיא ףיוא ךיוא טלַאֿפ דלַאּב זַא ,טרַאװעג

 סרעוו עקיזָאד סָאד ןסָאלשַאב סע ךיא ּבָאה טלָאמעד .טיוט רעד םיא ףיוא

 רעייז ,טעמוא רעייז ,עטנַאקַאב ןופ זיירק םניא סע ןענעייל ןוא ןּביירש ֹוצ

 ענעי ןיא טקעװצַאב ךיא בָאה סָאד טא .,ןביירטרַאפ וצ קערשי-טיוט

 עכלעוו ןגעו ןליצ ערעדנַא יד ץוח ,ןיד ןעמטזיורג ןופ געט עכעלקערש

 י* "ןבירשעג המדקח ןיימ ןיא ּבָאה ךיא

 דנרעלַאּב יו רעטנוא ילאסַאּפַאק טכיירטש המדקח רעד ןיא ןוא

 -םיורַא ריא סיוא ךיז ןָאק ןעמ רסומ ליפ יװ ,זיא עטכישעג-רעקלעפ יד

 יטַאסּפַאק טכיירטש ,עטכישענ רעכעלשטנעמ רעד ןופ גנַאג םנוא .ןעמענ

 -עשַאב םנופ המכח עראּברעדנוװ יד ןטסטלובמַא ךיז טקעלטטנַא ,רעטנוא

 ףעד ןיא רע ,רעקלעפ עלַא ןופ ?רוג רעד זיא טנַאה ןייז ןיא טָאװ ,רעפ

 ןטּפשמ טוט ןוא ,םישעמ עכעלשטנעמ עלַא ֹוצ טעז סָאװ ,טפוש ןוא ןייד

 "רעדנווו יד ןעזענוצ טָאה ילַאסּפַאק ,.טסנידרַאֿפ ןייז טיול קלָאפ רעדעי

 זענַאטלוכס יד רעטנוא תולייח עשינַאמָאטַא יד ןוֿפ תונוחצנ עסיורג

 טשידיי ערעדנא עליפ יו ןוא ,רעלופטכארפ רעד ןטמיילוס ןוא םילעס

 גנוקעלּפטנַא יד ןשעזעג םעד ןיא רע טָאה ? רוד םענעי ןופ רעלעטשטפירש

 "םיורג עשינַאמָאטָא יד ,"רנומ, םעד טכַארטַאב ןוא ,ןליו ססָאנ ןופ

 !יא םער רעּביא טקערטשעגסיוא זיא סָאװ ,טור-ףָארטש סטָאנ םלַא ,טכַאמ

 !יימ םשזקרעמפיוא טנעייל , .עּפָאריא םענעקניטעגניייא דניז ןוא טולּב

 .821--18 ,"םינוש םוטוקיל, }

 ,28 ,ןטרָאד 7

 ,קרעװ רעזנוא ןופ לײמ ןקידרעטײה ןיא םעד ןגעװ תוכירַאּב 8
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 סָאװ ,טכַא ןיא טמענ --- ילַאטּפַאק תולעּפתה טימ סיֹוא טפור -- ךוּב

 םָאנ זא ,ןפיירגַאּב ןוא ןעז ריא טעוװ טלָאמעד --- טלייצרעד טרעוו טרָאד

 -עג ,קלָאפ עשיקרעט עקיזָאד סָאד טסיודגרעד טָאה המכח סיורג ןייז טימ

 ןוא טכַארּבעג םיא רעדנעל עטייוו ןופ ,טכַאמ ןייז טרעמעג ןוא טקרַאטש
 טור ףָארטש יד זיא סָאד -- רנוּת רעד .טשטנעבעג ןוא םיא טקילנַאּב

 -ייפ עלַא יד ןלָאצַאּב ןוא ןטּפשמ טָאג טוט םיא ךרוד ,ןרָאצ ןייז ןֹופ

 רעייז ןופ סָאמ יד זיא טלופרעּביא סָאװ ,תונידמ ןוא תומוא עקיכַארּפש

 .1 "דניז

 רעכעלטכישעג רעקיטיינ רעצנַאנ רעד זַא ,קפס רעסיוא זיא סע

 רָאנ ןוא רעירפ ןופ טיירגעגנָא ןעוועג ןיוש ןילַאסּפַאק ייּב זיא לַאירעטַאמ

 סרעוו ץנַאג ןייז ןזיווַאב טָאה רע סָאװ ,ןרעלקרעד וצ זיא ןפוא ַאזַא ףיוא

 .?טַאנָאמ ןּבלַאה א ןוא יירד ןופ ךשמ ןיא טקידנערַאפ

 זיִּב) ןענַאמָאטָא יד ןופ עטכישעג יד טלייצרעד ילַאסּפַאק תעּב

 עטכישעג רעד עגונּב תועידי עלופטרעוו רעייז רעּביא בנַא רע טינ ,(3

 רפס ןטייווצ םניא ,12899--1488 ןופ ךשמ ןרַאפ ייקרעט ןיא ןדיי יד ןֹופ

 ןשידיי םעד ןנעוו קילברעּביא ןא רעסַאפרַאפ רעד טיג קרעוו ןייז ןופ

 עינַאּפש םיוא שוריג ןסיורנ םעד טּבײרשַאּב ןוא ,עינַאּפש ןיא ץוּביק
 -םאק וװ ,ןעלטיּפַאק יד ןענייז טנַאסערעטניא סרעדנוזַאּב .לַאגוטרַאּפ ןוא

 טליּפשענ ןּבָאה ןדייףיוה עשידיי יד סָאװ ,עלָאר יד טּבײרשַאב יֵלַאס

 דנַאנידרעפ ידכּכ ,ןרָאװעג טריפעג ןענייז סָאװ ,סענירטניא עֶלַא יד ןיא

 5 ןָארט ןשינַאּפש םעד ןגײטשַאּב ןלָאז ַאלעבַאזיא ןוא

 .טרעוו ןשירַארעטיל ןקידנטיידַאּב א ךיוא טָאה קרעוו סילַאסּפַאק

 ןעקנַאשַאּב ןעוועג ןיא בר רענעגיוצעגפיוא עילַאטיא ןיא רעקיזָאד רעד

 -עדליב ןוא רָאלק זיא ךארּפש ןייז ;טנעלַאט ןשירַארעטיל תמא ןַא טימ
 "עגנָא ןוא טבילַאּב ױזַא ןעוועג ןענייז םָאװ ,תוצילמ עשיראטיר ןָא ,שיר

 עקיזָאד יד סָאװ ,ןרעױדַאּב וצ תמא זיא סע ןוא .ןטייצ ענעי ןיא ןעמונ

 טסורדעג טינ םויח-דט ךָאנ ןיא קרעוו עלופטנעלַאמ ןוא עטנַאסערעטניא

 םיטוקיל ןיא זיולּב םיקילּבוּפ-רענעייל םעד טנַאקַאּב זיא'ס ןוא ,תומילשּב

 ,וירופס לא וטיבה ,'ד ךרד ונפ ,והלה רפסה ירעשב ורבע ורבע, :26 ,ןטרָאד 1

 ץרפ ימרגותה הוה יוגה רידאהו לידגה ותנובתגו ותמכחב ת"ישה יכ וארו אנ ודקּפ

 ופא טבש רנֹותהו ,ותוא ךורב ךרביו םיקחרמ ץראט ואיבהו 'ד חלשו ץראב ץיברהו

 תונידעה תונידמחו תונושלחו תומואה ןמ ורי לע ערפי ןעמל ומעז דיב אוה הטמו

 ,"תולילע ונכתנ ולו 'ד תועד לֵאְו םתאס הלעמתנש

 ןויס ר"יב זלה רפסה יתלחתה :אפונ רעסַאּפרַאפ םנופ נודלעמ רעד םיול 2

 ,"'רל ללהו זורותו ג"מרה לילא ה"כ םויח ויתמלשהו ג"פרה

 ,66--48 ,ןטרָאד עז 8
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 .ראפ 600 רָאי א טימ קירוצ טָאה סעטַאל השמ סָאװ ,,(ןטנעמנַארפ}
 2 טכעלטנפע

 : (1994) טכעלטנפעראפ ןיא ןטנעמנַארּפ ןיא ןילב ךיוא
 ,עילָאּפָארטעמ ןייז ןופ עטכישעג יד---קרעוו שירָאטסיה טייווצ סילַאסּפטק
 -רַאפ רעד ,(היצינוו תוכלמל םימיה ירבד) קילּבוּפער רענַאיצענעװ רעד ןופ
 ףיוא טיג רע --- קידענעוװ ןייא טימ ןיולב טיִנ רעּבָא ךיז טנגונַאּב רעסַאפ
 ףטיפַאק רעדנוזַאב 8 ןיא .עילאטיא ןיא טעטש ערעדנַא ןנעוו תועידי בנַא
 טאהעג ןּבָאה ןריי סָאװ ,םילובליב ןוא תופידר יד ךיוא רע טביירשַאב
 .רנַאלשטייד ןיא ןייטשוצסיוא

 וכד, ןיא ילַאסּפָאק טרעלקרע --- 4,םיֹורָאֿפ עידומ ןיּב ךיא
 ,ןשינעעשעג עכעלסריוו ויולב ןלייצרעדרעביא לעװ ךיא זַא--- 'וחילא

 ףעד םערָאװ ,ןענָאמרעד םשיִנרֲאנ ךיא לע תוישעמ עטכַארטעגסיױוא ןגעוו

 "ענג םייקמ עקאט סָאד טָאה ילַאסּפַאק ןוא * ץלט ןופ רערעייט זיא תמא

 ןעהעג .וחילא יבד, לעב רעד ךיוא זיא ,טייצ ןייז ןיא עליפ יו .ןעוו

 "'חמכה עראברעדנוװ , יד ןעוועג םיא ייּב ןיא חלבק יד ,טמיטשעג שיטסימ

 עקילייה סָאד ןוא עטכעלטענ סָאד, -- רהו רעד ןוא (האלפנ המכח)

 ןיא ילַאסּפַאק זיא ,שוח ןש.רָאטסיה תמא ןייז קנאדא ,ךאד ןוא ? "'ךוּב

 סיטסימ ןופ ץמש א ןָא ,רָאלק ןוא רעטכינ קרעו עכעלטכישעג ענייז

 רעלעיצעמס א ןיא ,"ןהילא יבד, םנופ ףֹוס םוצ זיולב .קיטטַאטנַאֿפ ןוא
 ןפיוא םיורַא ןיֹוש טערט ,'' 'ה חּכ , לּפעק רעדנוזַאּב 8 רעטנוא ,גנולײטּפָא

 םימש-ארי רעד טרעיינ ,רעקירָאטסיה רעד ילַאטּפַאק טינ טנורגרעדַאפ

 זרעד , ןגעו ןוא שנועו רכש ןגעוו תוכיראב רע טדער טרָאד .?בוקמ ןוא

 5 "ףןףיעה דוסב חלבקה ימכח

 קרעו עשירטפיה סָאד יא רענייטש ןוא טרא ןרעדנַא ץינַאג ַא ןומ

 רעטנאקאב רעד ,איהי ןבא וחילדנ -- רוד "בה ןרעגניי א טילַאטפַאפ ןופ

 . חלבקה תלשלש ,

 ןטימ םצונַאב ףךיז שײה רעּבעגטױרַא רעד / ,1869 .,אודַאּפ ,"םינוש םימוקלע 1

 .קעטָאילתיּב רענַאיצעגעמ רער ןיא ךיז טניפעג'ס טָאװ ,טּפירקסונַאמ

 ןיא ,600-28 ,09 '?2 , ףיװשו היסע'ד וװערש ןיא סעגרָאֿפ .ג ךרוד 8

 ןעבימעג סע ּוװ ,הירב ןוא ת"וש םילַאסּפַאק ןוֿפ גנולמַאז ַא ןבילּברַאפ ךיוא זיא ךייבתכ

 הירב עקױָאד יד ןופ רענײא .,םיײצ ןייז ןופ םינבר ןגעװ םימרּפ עטנַאסערעטניא ךיז

 443 ,ץֹוװ 'ב) ןצערג ייב ןוא ,18--13 , םינוש םיטוקלא ןיא טכעלטנּפערַאּפ ןיא
 ,3/ ,"טינוש טיטוקלא 8
 ."גלפוטה רהוה רפס ,ארוגחו .ן"יה רהוזה רפס, 4

 גתררוע םֵשו "'7 חּכח תרבהט וב שי ישיטחחה רפסהש 129 ,'םינוש םישוקלג *

 הנה 'א ארמגב םירומאה ל"וה תועד לכ יתרכוחו ,ול םֹושו עשר ול ערו קירצ תישוק

 , רוכיעח דוטב תלּבקה יטכה תועד יתרכוח כ"חאו זלה ןודנב הנה 'או
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 רעשינעילאטיא רעד ןיא 1819 ןיא ןריוּבעג זיא איחי ןבא והילדנ

 ןייז טצעזַאּב רָאי עכעלטע טימ רעירפ ךיז טָאה'ס ּוװ ,אלומיא טָאטש

 .רוד ןב הסֹוי ,'רוא הרוּת , ?עּב רעטנאקַאּב ןיוש זנוא רעד ,רעטָאכ

 ;הבישי רערַָארעּפ ןיא טכַארּברַאפ ןרָאיןרעל ענייז טָאה ףסוי ןּב הילדנ

 -רעּבירַא רע זיא טרָאד ןופ ,ָאניװַאר ןיא טצעזַאּב ךיז רע טָאה 1849 ןיא

 ,יקינָאלַאס ןיא רָאי יירד טכַארּברַאפ ךָאנרעד ,לָאינידַָאק ןייק ןרָאפעג

 .טָאה רע ,טָאטשטרוּבעג ןייז ןיא טרעקענקירוצ ךיז רע טָאה 1808 ןיא ןוא

 טסּפיוּפ םוופ לעפַאּב ןפיוא ?ייו ,טכַארּברַאפ טרָאד גנַאְל טינ רעּבָא

 תילדג ,ןּבירטענסױרַא ןדיי עלַא טרָאד ןופ ןעמ טָאה ,רעטפניפ רעד סּויִּפ
 ןֹופ עילַאטיא רעּביא ןרָאפעג ;ןבעל-רעדנַאװ ַא טריפעג טלָאמעד טניז טָאה

 "זעיגילער ףיוא ןסידערּפ טרָאד ןטלַאהעג ןוא רערעדנַא רעד ןיא טָאטש ןייא

 ךאי ןיא עירדנַאסקעלַא ןיא רע זיא ןּברָאטשעג .סעמעט עכעלטפטשנסיוו

 "ףנו-ענ ַא טריפעג טָאה איחי ןּבא הילדנ סָאװ ,ףיורעד קידנסוק טינ ,7
 -יטעט רעשירַארעטיל םימ ןּבענעגּפָא ליפ רעייז ךָאד ךיז רע טָאה ,ןּבעל

 ףָאֹנ ,קרעװ ענעּבירשעג םיא ןופ 21 1 סיוא טנכער אפוג רע ;טייק
 .תלשלש , םעד טימ -- ןסיצנייא ןייא טימ ןעוועגנ ךיז רע טָאה םש-הנוק

 .טעמריוועג סע ןוא 5 רעטלע רעד ףיוא ןּבירשעג טָאה רע סָאװ ,'הלּבקה
 ..ףסוי ןוז ןרעטלע ןייז

 םוצ לוטיּב סיורנ טימ ללכּב ךיז ןטלַאהרַאפ רעשרָאפ ערעיינ יד

 -וצ ןענייז,, קרעוו ןסיזָאד םעד ןיא זַא ,ןרעלקרע ןוא ,''הלּבקה תלשלש ,

 עכעלּביולגמוא טימ ןטסַאפ עטנעקרענָא ,רסש טימ תמא ןטכָאלפעגפיונ
 "עג םנופ רעטרעוו עזייב יד רעּביא שיטקאפ ָאד ןרזח ייז .5 ''סעדנעגעל

 ףרַאד ןעמ , זַא ,וּתעשַּב טנססּפענ טָאה רעכלעוו ,שידנַאקמ ר"שי ןטנרעכ

 ןייז טָאה רע לייו ,רעטיר ענרעזייַא טימ ןעװעטַאק ןאיחי ןּבא הילדג

 קסּפ ןגנערטש ַאזַא ,+*''תוישעמיעּבַאב ןוא םירקש טימ טליפעגנָא קרעוו
 '-ורפ רעד .טנידרַאפ טינ סיוועג ''הלּבקה תלשלש , לעב רעד רעּבָא טָאה

 רַאֿפ טלעטשעג ךיז טָאה רע זַא ,המדקה ןייז ןיא טרעלקרע רבחמ רעמ

 ײָאװ ןיא ,ןָא םרָאד טוײװ רע לײװ ,"הלּבקה תלשלש לײט ןטשרע ףוס םוצ 1

 'ךליּב רָאלק ַא יײּברעד ןעמ טמוקַאב ,ןרָאװעג ןבירשעג זיא קרעװ םעדעי טָאמש רעס

 ,טכַאמענכרוד םָאה קינדנוײענ רעד רּבחִמ רעד סָאװ ,ןעגנורעדנַאװ יד ןנעװ

 .ענעװַאר ןיא "הלּבקה תלשלשפ ןיז וצ ןטָארטענוצ טָאה איחי ןֹּבא הילדנ 3
 ,1580 ןיא

 .58 ווו ,*86606ט48 שס1סקאא 68ק.4 װָאנּבוד ;8 דנַאב ,ץערג עז 2

 לקלקש לזרב לש תואלשלשל ךירצ אוהוע :'א 'מע 7 ףד ,"המכחל ףרצמ, 4
 +םיוא רעטשרע רעד םיול ןרישיצ רימ) ,"תרכנ הניא וכותבש תמאהש רע ויבוכב ורובה

 ,(1629 ןופ ענַאג
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 רעד ןייז טסעמ ייז ןיא לָאז'ס ידכב ,רעצרעה יד ןקרַאטש , וצ ?יצ ַא

 ןוא רעצישַאב םעד ,טָאג רעזנוא ןופ דסח רעד זיא סיורג זַא ,ןביולג

 ןוא הריזג א סיוא זנוא ףיוא טזָאל ךלמ ןייא ןעוו, :?ארשי תיּב ןֹופ רעטיה

 ןופ ןגיוא יד ןיא דָאנעג רימ ןענימעג ,דנַאל ןייז ןֹופ זנוא טבײרטרַאּפ

 טלעטש רע ."עציטש ןוא ץוש םיא ייַּב ןעניפעגנ רימ ןוא ךלמ ןטייווצ ַא

 ,"םלוע ארוּב םוצ הקושּת עקידנענערּכ יד ןקעוווצפיוא , עבַאנפיוא יד ךיז

 לָאז שטנעמ רעד ,םימש םשל שפניתריפמ ןופ םַאלפ םעד,, ןטלַאהרעטנוא
 ןיא ןייג ןוא םירופי עטטכעלקערש יד ןדייל ,ןייז בירקמ ךיז ןייז טיירג

 ,זיא רעטַאפרַאפ רעד .1 "ןנעוו ןעמָאנ ןקילייה םטָאג ןופ תולג ןרעטטניֿפ

 ןגעוו זיולּב ןלייצרעד וצ רָאפ ךיז טמענ רע זַא ,ףיסומ ייברעד ךיילג ,תמא

 טּביירש -- ןוז ןיימ ,ןסיוו ייז, .ןשינעעשעג עטקיטעטשַאּב ןוא עתמא

 וצ ןסיילפ ךיז ךעלגעמ טייוו יו לעוװ ךיא זַא -- ,המדקה רעד ןיא רע

 ,םישעמ ןוא ןטקַאפ עטקיטעטשַאבטסעפ זיולב רפס ןיימ ןיא ןביירשרַאפ

 ןופ ןח ןעמָאנ ןייא ןייק ןענַאמרעד טינ לעוװ ךיא זַא ,ריד רעווש ךיא ןוא

 רעדָא עדנעגעל ןייא טינ ךיוא ,םלועה תומוא יד ןופ ןח םימכח עשידיי

 (ןטקורדעג א ןיא טנעיילעג ןּבָאה טינ םעד ןגעו לָאז ךיא טָאװ ,חשעמ

 -ַאֹּב ןוא ןקידובּכב א ןופ הּפלעב טרעהעג רעדָא ,דייבתכ א ןיא יצ רפס

 ןיא ןענייז סע זַא ,ןסרעמַאּב רעֹּבָא טסעו וד בוא .* ןשטנעמ ןטנעיולג

 יענ ךָאד וטפרַאד ,םינינע עקיטביוו טזָאלעגכרוד זייוורעטרע רפס ןיימ

 לננַאמ רעד ןעוו ,רעביא טציא ןבעל רימ ןטייצ ערעווש ערעסָאװ ןעקנעד

 םעד טגערּברַאפ זייוונפיוה טָאה ןעמ טניז ,טיורג ױזַא זיא םירפס ןיא

 ךיוא םיא טימ ןעמַאזוצ ןוא ,? דומלּת םעד --- ןטיוו רעזנוא ןופ לָאווס

 טצונענסיוא קיסיילפ ךעלקריוו טָאה איחי ןּבא הילדנ .''םירפס ערעדנַא

 ,+ עטקורדעג םינ ןוא עטקורדעג ,ןלעווק עשידיי עכעלננעגוצ םיא עֶלַא

 'טסירק ןופ ןטעּברַא עשירָאטסיה ןוא ןקינָארכ עשינייטַאל עליפ ךיוא ןוא

 ושע רשאכ ודואמ לכבו ובבל לכב םימש טש שדקל ארוקה תקושת ביהלהלא 1

 תוילגו םירוסי לבו 'ד תשודק לע םמצע ורסמ ךיא םנינע רפוסיש םיבר ןכו םימלש

 ,םיהלאל הֹלמַּת ונתנ אלו ואסח אל תאז לכבו

 תומואמ וא לארשימ םכח םוש ןורכז בותכא אלש ישאר ייחב ףילא עבשנ יננהע

 הפ לעב ויתלבקש אל םא םופדב וא די גתכב ןיתיאר אל טא השעמו הדנה םוש וא

 האנג םקרפ היהש תכא ישנאמ

 ,ןעלטיּפַאק עקידרעטיײװ יד ןיא עז ,עילַאטיא ןיא רומלת ןֿפױא תופידר יד ןגעװ 5

 םורטנוקב יתיארופ :םמָא ץנַאג ךיז טפוררַאֿפ "הלבקה תלשלשיא לעב רעד 4

 יד ןופ םענײא ,'די יבותכה םיסרשנוקהו הפ לעבש תולבקב ,םירפסב יתעגיומ ,"ןשי

 ןאמפיוק .ד סָאה ,טצונַאב ךיז סָאה איחי ןּבא הילדנ עכלעװ םימ ,"םיסרטנוקא עכיזָאד

 6225--208 הןֶש ,הסצטס 4. 60 ןט0/08 ןיא טכעלטנפערַאפ
(8) 
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 "הלבקה תלשלש , לעּב רעד זַא ,ןייז הדומ זומ ןעמ 1 סרעשרָאפ .עכעל
 ףיוא ,לשמ? ,טזייװַאּב רע ;ןלעווק ענייז ףיוא דנילּב טינ ךיז טזָאלרַאפ

 -ַאב יד תמא עקַאט זיא וצ קּפוסמ זיא רע זַא ,שוח ןשיטירק ַא ליפ ױזַא

 טָאה איחי ןּבא הילדנ ,'תוכלמ יגורה הרשע , יד ןגעוו עדנעגעל עטנַאק
 טכַארּבעג לָאז ךוּבצעזעג ןשימיור ןטלַא םניא זַא ,עדנעגעל ַא ןגעוו טרעהעג
 ןיא ןירדהנס םנופ "ןיד תיּב בָא, םעד ,רג ןטמירַאּב םנופ ןיד א ןרעוו
 -שינעג ןוא טכוזעג ''הלּבקה תלשלש ,, לעּב רעד טָאה .ןוילטבא --- םילשורי
 ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג עקַאט ןוא ןקינָארכ עשימיור עטלַא יד ןיא טרעט
 ןעמ ףרַאד ךָאד .השעמדעּבָאּב ַא יו רעמ טינ זיא עדנענעל עקיזָאד יד זַא
 יד טלעטשעג טינ 5 ךיז טָאה איחי ןּבא הילדנ זַא ,ןסעגרַאפ טינ ייּברעד
 יו ,ךָאד זיא הנווּכ ןייז .קרעוו שירָאטסיח גנערטש ַא ןּבעג וצ עּבַאנפיוא

 ונבר חשמ ןופ "סה 9 ב ק ה תלשלש ,, יד ןּבענ וצ ,רעטנוא טכיירטש אפוג רע

 רעד סָאװ ,ךעלפיירגַאּב ץנאו רַאפרעד זיא סע .?"'גָאט ןקיטנייה זיּב , ןָא

 רעד ןיא ןסילשוצנייַא קיטיינ רַאפ ןטלַאהעג טָאה ''הלּבקה תלשלש ,, לעּב
 סערנעגעל עטקילייהענ הרוסמ רעד ךרוד עלַא יד ''סעיצידַארט ןופ טייק,

 עריא םורַא ןענוּפשענמורַא טָאה עיזטטנַאפ-סקלָאפ יר עכלעוו ,תודנַא ןוא
 לָאז , רענעי ןוז ןייז רָאפ ךיוא טנייפ רעסַאפרַאפ רעד ןוא ,ןדקעה עטּבילעג

 יד ןופ הרוסמ רעכעלדנימ רעד וצ יורטוצ ןלופ טימ ןטלַאהרַאפ ךיז

 רַאפרעד עקַאט ןרעוו ''חלבקה תלשלש ,, ןיא .* י"רוד ןקיטנייח םנופ םימכח
 ףס ַא ךיוא טרטיינ ,םישרדט עטלַא יד סיוא תודגַא רָאנ טינ טכַארּבעג

 ךָאנ ךיז טלימ סע עכלעוו ןיא ,ליומ-סתלָאפ םעד סיוא טקעריד סעדנעגעל

 הילדנ טָאה םעד סנַאדַא עקַאט ןוא .ןפַאש-סקלָאפ ןופ םעטָא רעקידעּבעל רעד

 טָאה סָאד .רָאלקלָאפ ןשידיי ןראפ סערעטניא ןסיורג ַא קרעוו סאיחי ןּבא

 ענייש ןופ תורצוא עצנַאג זנוא רַאפ טיהעגפיוא ''הלבקה תלשלש , רעד

 ןוא לוריבנ המלש ןגעו :טסייג ןשידיי ןופ ןדלעה יד ןגעו ןדנעגעל

 םי'במר םעד ןנעוו ,ארזע ןּבא םהרבא ןוא יולה הדוהי 'ר ןנעוו ,םרמע 'ר

 םעד ןונמט 'ר ןנעוו ,דיסח לאומש 'ר ןוא םַּת ונּבר םעד ןגעוו ,י""שר ןוא
 ...זירַאּפ סיוא לאיחי 'ר ןוא ''ףקוּת הנתנ , לעּב

 טינ רע סָאװ ,טימרעד טינ רעֶּבָא ךיז טננונַאּב איחי ןּבא והילדנ

 טָאג ןופ טייקסיורג יד ןענעקרעד וצ ,, ידְכּב .''הלּבקה תלשלש , יד רעיא

 יתיארא :ןעגנוזײװנָא- יד טפָא ץנַאג "לּבקה תלשלשפ ןיא ןענעגעגַאּב רימ 1

 ןופ רעטסקיּבױלגַאּב רעד ."םהלש יקינָארקב יתאצמש י82, ;רעדָא ,"םחלש םימיה ירבדב

 ןוא ,ָאמַאנרעּבד ומילפ ָאמָאקַאי ַארפ ,גנוניימ סאיחי ןּבא הילדנ םיול ,זיא רעקינָארכ עלַא יד

 ,ערעדנַא עלַא םימ יװ רעטּפָא קרעװ ןײז םימ ףיז רע םצונַאּב רַאפרעד

 ,"םויה דע ה"ערממ השמ תרותמ הלבקה תלשלש עידוחל וכ יתנווכוע 2

 ,"רורה ימכחמ הפ לע הלבקה לא ןימאהלו ינומכ תישעהל ךל שי 8



 15 ןרי יב רוסַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 -ףיוװ עליפ ןרירַאּב וצ קיטיינ רַאפ איזחי ןבא טלַאה ,,,םישעמ ענייז ןוא
 םעד ןוא רוּביעה רוס ןגעוו ,םילגלג יד ןוא תווריפס יד ןגעוו ןגארפ עקיט
 ,המשג טנשטנעמ םעד ןוא םינאלס יד ןגעוו ,הלּבח יכאלמ יד ןוֿפ תוהמ
 םעד ןיא טדערעגנ טרעוו ץלַא םעד ןנעוו ,םיקוביד ןוא ףֹושיּכ ,םידש ןגעוו
 ןגעוו תועידי טכַארּבעג ךיוא ןרעוו סע זו ,''הלבקח תלשלש , לייט ןטייוופ
 ץילברעביא רעשירָאטסיה א ןבענעג טרעוו סע ;ןטָאמ ןוא ןגָאװ ,תועּבטמ
 יד ןבירשַאב ןוא ,טבעלעג ןּבָאה ןדיי יד עכלעוו ןשיווצ רעקלעפ יד חוכמ
 -:טיידַאב ןופ +! ןייטשוצסיוא טאהעג ןנָאה ןריו סָאװ ,תופידר ןוא תורצ
 ,תוריזג יד ןגעוו םיטרּפ יד סרעדנוזַאּב ןענייז םרעוו ןשירָאטסיה ןקיד
 םעד ןענערברַאפ סָאד :טייצ טאיחי ןּבא ןיא ןעמוקענרָאפ ןענייז סָאװ
 רעד סוליומ סָאװ ,ןצעזעגץענעראב יד ןוא עילַאטיא ןיא רוסת
 ןופ לייט רעטייווצ רעקיזָאד רעד .ןבעגעגטיורש ןדיי ןגעק טָאה רעטרעמ
 ןיא טרעוו סע סָאװ ,טימרעד טנַאטערעטניא ךיוא זיא ''הלבקה תלשלש ,
 -רעּבָא ןוא ןעגנוּביולג עריא טימ טייצ ענעי ט?גיטשענּפָא טלוּב ץגַאג םיא
 ןבא טּביירשַאב ,שודקח רחוז , םנומ רערערַאפ רעקידרעייפ ַא ,ןביולג
 עלַא יד ןוא המשנ סנשטנעס םנופ תוחמ םעד רהוו ןבָאנ יירט איחו
 טבילג רע .טיוט ס;שטנעמ ןכָאנ ןייטשוצסיוא טָאה יז סָאװ ,םילונלג
 -רעד ןוא ;םיקוּביד ןוא הלכה יכאלמ ,םידש ןיא ,ףושיּכ ןיא המלש הנומאּב
 וצ ןעמוקעגסיוא זיא ןיילַא םיא יֹוזַא יו ,תוכירֲאּב ייברעד עקַאט טליוצ
 סָאד ,יורפ רעגנוי ַא ןיא ןיירַא זיא סָאװ ,'קוּביד , 8 םימ סעומש ַא ןריפ
 .רַאֿפ רעזנוא תעּב ;סָאװ טָא ייפרעד רעּבָא ןיא עטסשיטסירעטקַארַאב
 ןוא םילפחמ ינימ עלַא ןוא ףושיּכ ןגעוו ןלייצרעד ֹוצ ןָא טבייה רעסַאֿפ
 -רָאטוא עכעלטסירק טימ טנטטייממא ךיז רע םתודע ,עטוג"טיג
 חורה הזש ,ןגָאז םימכח עדמערפ יד ןוא ,םירמוא וניתלוז ימכחו,, :ןטעט
 --- ןלייצרעד תומוא יד , ;'תרחא הירב או דש אוה -- אוהה ףוגב םנכנ
 יעג ןפַאשַאּב ןענייז עטונ-טינ עלַא יד זַא --- ,איחי ןּבא עידומ רעטייוו זיא

 ,נָאט םעד ןיא --- םיכאלמח וארבנש םויב יכ :ןפוא ןימ אזא ףיוא ןרָאװ
 היהש 'ב ךאלמ םכותב ארבנ ,ןרָאװעג ןֿפַאשַאּב ןענייז םיכָאלמ יד ןעוו
 .ו זאא ''ןרייפיצול ארקנ

 ןייז ןיא טגנערב טרַאהקרוּב בקעי רעטנרעלעג רעטסּוװַאב רעד
 םיטרפ עטנַאסערעטניא עליפ "ןעילַאטיא ןיא סנַאסענער רעד רוטלופ
 עטסלאקידאר יד וליֿפַא ,,ןטסינַאמוה יד יב ןּביולגרעּבָא םעד ,, ןגעוו

 -לדַא םעד ןפַאשּפָא רַאפ טפמעקעג ןּבָאה סָאװ , ,יד וליּפַא ,ייז ןשיווצ

 סנהכה ףסוי ןוא 'הרוהי טבשג םעד םיוא איחי ןּבא ייברעד שצונ ןלעװק םלַא 1
 ,קרעװג
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 רָאנ טינ טּביױלגעג ןּבָאה ייז ךיוא ,''טייהכיילג-ןשטנעמ רַאפ ןוא דנַאטש

 טָאה רעטלַאלטימ סָאד סָאװ ,סניּפשעגיחושיּכ ןוא הלבח יכאלמ יד ץיא

 :טלעוו רעקיטנַא רעד ןופ רעדנּוװ ןוא םיסינ יד ןיא ךיוא רָאנ -- ןפַאשעג

 ןוא רענרעה ןוא דרעּב טימ ןענַאטירט ןיא ,ןריטַאס-םי ינימ עלא יד ןיא

 סָאװ ,טינ שודיח ןייק רַאּפרעד זיא סע ,וװ"זַאא שיפ ַא ןופ ןקע טימ

 ךיז קידנציטש ,טלייצרעד ''הלּבקה תלשלש , לעב רעקיטומטונ רעזנוא

 ,ןשינעפעשַאּב עדליוװ ינימה לּכ ןגעוו ,ןלעווק עכעלטסירק ףיוא ייּברעד

 שינעפעשַאּבלּפָאט ַא ןנעוו :'ירטסנַאמ םלועה תומוא יד ייּב ןסייה סָאװ,

 רעּפרעק ַא טימ רעדָא ,ּפָאק םענעּפַאצ ַא ןוא דרעפ ַא ןופ רעּפרעק א טימ

 תורוש יירד טימ ןשטנעמ ןגעוו ;ןשטנעמ ַא ןופ ּפָאק ַא ןוא גייל א זופ

 ןגעװ ,סעטיּפָאק עשידרעפ טימ ןריטַאס ןגעוו ,סופ ןייא טימ ןוא ןייצ

 ףלָאװ ַא ןופ טלַאטשענ ןיא םורַא ייז ןפיול רעמוז ץנַאנ א סָאװ ,םילונלינ

 .ןשטנעמ ַא ןופ טלַאטשעג יד ןָא רעדיוו ייז ןעמענ רעטניוו טמוק'ס זַא ןוא

 ,עכעלטסירק יד ןופ טשַאנעג ,ןעעז רימ יו ,איחי ןּבא טָאה תועידי עלַא יד

 ,ןשודיח טינ ךיוא רַאפרעד ףרַאד .ןלעווק ''עשיטסינַאמוה , ןופ וליפַא

 "עג ןעמ טָאה ,עטערליּבעג יד ןיא וליפַא ,ןזיירק עשידיי ןיא ךיוא סָאװ

 סנטייווצ םעד ןַאמיילוס ןַאטלוס םעד .עטוג-טינ ןוא ףושיּכ ןיא טניולג

 טנטסערעטניא ןַא ןופ רעסַאּפרַאפ רעד ,שוגימ ןבא םהרבַא ,טצרַא-ּבייפ

 קיכע , טעּברַא עלעיצעפס ַא ןּבירשעגנָא טָאה ,םיחלא רובּכ, קדעוו

 תוגהנתה ץנַאנ רעייז טימ םידש יד טרעדלישעג ןרעוו סע ּוװ ,'"םידשה

 עטוגיטינ ןוא תוחור ןגעו טעּברַא עלעיצעּפס ַא .1 רענייטש-סנּבעל ןוא

 ןיא ןעוו ןוא .* וטרוּפ ןחֹּכ םחנמ רעטנַאקַאּב רעד ןּבירשעג ךיוא טָאה

 בר ַא ןענופעג עילַאטיא ןיא ךיז טָאה (1608 ןיא) ה"י ןט17 םנופ ּביײהנָא

 םידש ןיא טינ .טּביױלג רע זַא ,טרעלקרעד ןפָא טָאה סָאװ ,רעקנעדיירפ ַא

 המצעבו הדובכּב עיציזיווקניא יד טשימעגנירַא ךיילג ךיז טָאה ,תוחור ןוא

 םעװ רע בוא ,ףָארטש רעטסרעווש רעד טימ בר םעד טעשַארטסענ ןוא

 .* "תוסרוקיּפַא , אזַא ןופ ןגָאזּפָא טינ ךיז

 רעד ."'חלּבקה תלשלש , םניא ןקרעמוצנָא יאדּכ זיא .טרפ ןייא ךָאנ

 תלשלש , ןראפ זיולּב טינ שיטסירעטקארַאב רעֹּבָא זיא טרּפ רעקיזָאד

 עכלעוו טימ ,טעקינָארב עשירָאטסיה עֶלַא יד רַאפ רָאנ ,ןיילַא ''הלבקה

 קרַאטש יװ .לטיּפַאק ןקיזָאד םעד ןיא רענעייל םעד טנַאקַאּב ןּבָאה רימ

 טיול ןרעדנַא ןופ סנייא ןדיישרעטנוא טינ ךיז ןלָאז קרעוו עקיזָאד יד

 ,א 'מ/ ,6/ ףד ,"םיחלא דֹובְּכע 1

 יא 'םע ,201 ףד ,הלולב החנמ 9

 ,50 ,'תואנק תחנמ, ,ןַאמפױק ,ד 3
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 רעּבלעז רעד ןוא ןייא טקיניארַאפ עֶלַא ייז ,רעטקַארַאכ ןוא ליטס רעייז
 יד ןגעוו תונורכז יד סנטָאש עצרַאװש יוװ ייז רעּביא ןבעווש סע :ךירטש
 סיוא ענעּבירטרַאֿפ יד טבעלענרעביא ןּבָאה סָאװ ,,ןשינעעשעג-קערש
 תונורכז עקיזָאד יד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןוא ,לַאגוטרַאּפ ןוא עינַאּפש
 רעד סָאװ ,הלואג רעקידלאב ףיוא גנונעפָאה יד .רעקרַאטש ץלַא טרעוו
 סעטַאל יד טענָאּב טצרַא רעטעדליּבעג רעד .ןעגנערב טעװ חישמ רעקיטכיל
 לעב רעד .11805 רָאי ןיא ןעמוק טעוװ לאוג רעד זַא ,הרושּב יד ןָא םגָאז
 ןופ םענייא ןיא ךיז טסיילפ ,רעקיטַאמעטַאמ רעקיצנוק רעד ,''ןיסחויה,
 טעװו חישמ ןעוו ,רָאי סָאד ןענעכערוצסיוא קרעוו עשימָאנַארטסַא ענייז
 רָאי ןיא ןעשעג טעוו סָאד זַא ,טנכערעגסיוא טָאה רע .ןעמוק קפסיילּב
 ,אתֹוּכז םהרבַא רעטנרעלעג רעד ,טַאהעג תועט ַא רעֶּבֶא טָאה רע .+ 0
 םיורג טימ 'הלבקה תלשלש , ןייז ןיא טזייוורעד איחי ןּכא הילדנ ןוא
 ןיא טציא ןוא ,ןענַאטשַאב זיא תועט סאקוכז ךעלמענ סָאװ ןיא תופירח
 ,..1808 רָאי ןיא ןעמוק טעװ ''ץק , רעד :ךעלטייד ןוא רָאלק ץלַא ןיוש

 -ינָארּכ עשירָאטסיה עלַא יד ןיא ןקרעמַאּב וצ ןיא ךירטש ןייא ךָאנ
 ןיא טפַאשביפ סיורג טימס ךיז ןעלּבירג רעסַאּפרַאפ ערעייז :סעק
 ןבירשַאב וצ+ ריס .טינ ןרעו ,עינַאלָאעכרַא רעשילביב רעד
 -קיליה ןלַאנַאצַאנ םעד ןופ טייקניש יד ןוא טכַארּפ יד
 "הלבקה תלשלש , םניא .םילשורי ןיא שדקמהיתיּב םעד -- םוט
 המלש .ןטייז עכעלטע שדקמה-תיב ןינב םנופ גנוּביײרשַאב יד טמענרַאפ
 -ַאל א סיוא גנוצעזרעביא ןַא ''הדוהי טבש,, ןייז ןיא טגנערּב ָאגרעװ ןּבא
 ןא 4 שרקמה'תיב םנופ טכַארּפ-רעדנּוװ יד גנוּביײרשַאּב רעשינייט

 טשריפ רענַאוטנַאמ יד ןופ טצרַא:טיוה רעד ,רודדב ַא סאיחי ןבא הילדג
 8 קרעװ .עשיניצידעמ עשינײטַאל עליט ןופ רעסַאפרַאפ ןוא ָאגַאזנַאג

 לעיצעפס א ןנירשעו טָאה -- (ענַאטלטרַָאּפ) הירא-רעש דוד ןּב םהרבַא

 ןירשַאּב םיטרּפ עלַא טימ טרעוו סע ּוװ ,''םירוּבנה יטלש,, קרעוו סיורג
 יד ןופ רדס רעד ןוא םיִלּכ עלַא ענייז ,שדקמהי-תיּב םעד ןופ יוּבעג סָאד

 .ןעמוקרָאפ טרָאד ןגעלפ סָאװ ,סעינָאמערעצ עזעיגילער

 ,415 ,| ,קרעװ .םיצ ,רעגיר ןוא ןייטשלעגָאפ עז 1

 43 'פַאק ,'הניב ירמאפ ,םימודאה ןמ הירזע 2

 שרקמה תראפת אוהו תטשמ רבד הנה איבהל יתיארע 2108-795 ,הרוהי טבש, 5
 ,ריסחה וצנופלא ךלטה ונמס לאש רשאכ לודנה שירושריול בותכ ויתאצמש ומכ ונינבו
 ."שרוקה וננושל לא ןימאל ןושלמ ותיא יתקתעהו

 םוײװ ,י'םוגוסַקֹו 1069 465 גטז8,, ןיא ,קרעװ עשיניצירעמ ענייז ןופ םענייא | א 4

 .לײה ַא סלָא דלָאג ןצונַאּב ןּבױהעגנָא עטשרע יד ןּבָאה ןדי יד זַא ,ןָא רוד ןּב םהיבַא
 .לטימ
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 עליפ רעּביא טינ רעסַאפדַאפ רעד ּווװ ,1 'רפסה תמיתח ,, םניא

 "מוא ערעסָאװ ייּב טלייצרעד ךיוא טּױעװ ,םיטרּפ עשיפַארגָאיבָאטױא

 קרַאטש .קרעװ שִיערּבעה ןייז וצ ןטערטוצ ןסָאלשַאּב טָאה רע ןדנעטש

 ןוא ןטעּברַא עשיניצידעמ ןוא קיטקַארּפ רעשיניצידעמ טימ ןעמונרַאפ

 -ענקעװַא ןצנאגניא ,''הרוּת לוטיּב, וצ ןעמוקעג רע זיא ,ןעננושרָאפ

 רע זיא ,1608 רָאי ןיא ,?רעטלע ןעד ףיוא .םידומיל עשידיי יד ןפרָאװ

 םיא ייּב ןיא רעּפרעק טפלעה עקניל יד :;ןרָאװעג טפַאלשראפ קרַאטש

 יש ןוּבלע , ןֹרַאפ שנוע ןַא ןעזעג םעד ןיא רע טָאה .ןרָאװעג טמיילענ

 הבושת-לעּב ַא רע זיא ;טמעשראפ הרוּת יד טָאה רע סָאװ -- ,''הרוּת

 דומיל ֹוצ ןעמונעג הדמתה סיורג םימ ךיז טיײהרעקנַארק ןוא ןרָאװעג

 ןיא רע טָאה ,''דניז,, ןייז רַאפ ןייז רּפכמ ידכּב ןּברק סא ןוא הרוּתה

 יר ןופ סנייא --- ''םירוּבנה יטלש , ןייז טקידנערַאפ רָאי ייווצ ןופ .ךשמ

 .5 עינָאלָאעכרא רעשידיי ןופ טיּבעג ןפיוא טרעוו עטסלופטרעוו

 טָאה קרעװ ןייז ןּביירש םייּב זַא ,ןָא טזייוו ָאנָאעלעטרַאּפ םהרבַא

 ,שיכירג ןוא ןײטַאל ,עטלַא יד טימ ןה ,ןכַארּפש ןעצ טימ טצונַאּב ךיז רע

 רעד ןיא יקּב ַא .ַא"א שינעילַאטיא ,שיזיוצנַארפ --- עיינ יד טימ ןה

 ימכח יד זַא ,רעטנוא רעסאפראפ רעד טכיירטש ,רוטַארעטיל רעקיטנַא

 ןקורדסיוא ןוא רעטרעוי ײשיכירנ טימ טצונַאּב ליפ ךיז ןּבָאה דומלּתה

 עקינייא רפס םנופ 2יי7:8 ןיא ןּבעג וצ קיטיינ רָאפ רַאפרעד טלַאה רע

 קרעוו סענָאעלעטרַאּפ ןיא .ליטס ןוא ךַארּפש רעשיכירג רעד ןגעוו םיללּכ

 ,רענַאוטנַאמ רעתמא סלַא .טרּפ רעקידננלָאפ ךָאנ ןניוא יד ןיא ךיז טפרַאװ

 -עטייוו ןלעוו רימ יו ,ןיהּוװ ,ףיוה סָאגַאזנָאג טשריפ םייַּב בדוקמ סלַא

 ןוא ןטסיטרַא עשידיי עילַאטיא ןקע עֶלַא ןופ ןניוצענ ךיז ןּבָאה סע ,ןעז

 ןוא רעּבַאהּביל רעסייה א ןעוועג ענָאעלעטרָאּפ ךיוא זיא --- רעקיזומ

 יו ,ןּבײרשַאּב קרעװ ןייז ןיא ףרַאד רע תעּב .קיזומ ןופ רענעק רעטוג

 ןיא לּכ םדוק רע טנעקַאּב ,שדקמהיתיּב ןיא טנידעג ןּבָאה םייול יד ױזַא

 ךָאנרעד .*קיזומה תמכח ןופ עירָאעט רעד טימ ?קיטרַא ןלעיצעּפס ַא

 טסנוק יד זיא הפוקּת רעשילּביּב רעד ןיא זַא ,ןזייוורעד וצ ךיז רע טסיילפ

 יװ הגרדמ רערעכעה דנטיידַאּב ַא ףיוא ןענַאטשעג ןדיי ייּב קיזומ ןופ

 ענַאלײּב סלַא ןעמוק ײז ךָאנ ןוא ,ןעלטיּפַאק 90 םױא טײטׂשַאג קרעװ סָאד 1

 ,טלוק ןועינילער ןשידײ ןגעװ "םינינמ, יירר

 ,1542 רָאי ןיא ןרָאּבענ ןיא ענָאעלעטרָאּפ םהרבַא 2

 1612 רָאי ןיא ַאוטנַצמ ןיא טקורדעג 9

 -ירג עטלַא עליפ טינ  ייּברעד ךיז םצונַאּב רעסַאּפרַאֿפ רעד 4 יּפַאק ,ןטרָאד 4

 ןיא ןעמ םָאה קרעװ סענָאעלעטרָנּפ ,ערעײנ םימ ךױא ןוא ןלעװק .עשינײמַאל ןוא עשיב

 ,ןײטַאלי ףיוא טצעזעגרעּביא םורַא םייצ ַא



 10 ןדיי יב רומָארעמּול רעד ןופ עמכישעג יד

 טיפ ןטנעמורטסניא עשילאקיזומ 94 םיוא טנכער רע .ןכירג יד ייּב וליּפַא

 טפור רע תעַּב ,רעטסעקרָא רעֶשז ןיא ןצונאב ךיז ןנעלפ םייול יד עכלעוו

 ףיילנ רע טרעלקרע ,ןעמָאנ ןשיערבעה ןייז ייּב טנעמורטסניא ןדעי ןָא

 1 שינעילַאמיא רעדָא ןייטַאל ,שיכירג ףיוא טייטאג ןייז

 יװ ,טָאה ננודליּב רעקימייזליפ טימ ןאמ ןקיזָאד םעד ךיוא רעבָא

 ןוא שוח רעשיטירק-שירָאטסיה רעד טלעפעג ,טייצ רענעי ןיא ערעדנא עליפ

 ןקעמש סָאװ ,תורעשה עניוזַא וצ זייוונטייצ ןעמוקעג רע זיא םעד ךרוד

 טרעוו סע ּוװ ,בויא רמס ןיא קוסּפ א ןֹופ דוסי ןפיוא ,לשמל .תונלמב טימ

 טמוק ''ןרעוו טצירקעגנייַא רמס ןייז טעוו םע ןוא ,, קורדסיוא רעד טצונַאב

 ןדיי ייפ ןיא טָאמשרַאוװ-קורד רעד זַא ,סופשאב ןטסעפ םוצ ענַאעלעטרַאּפ

 5 ןטייצ סבויא ןיא ךָאנ טנַאקַאב ןעוועג ןיוש

 ןטירעשששהייד === ראקי" לשומ

 ,109-7108 ,ן} ,11-55 .ּפָאק ,{ ,יטרָאד ?

 ונרולבש םימכחה לכ לע העות רבדלט קפאתהל לכוא אל ינאוע 14-183 ,ןטרָאד 2

 בורמ אלא םימלועל היה אל רבד ,שרה רבד םופרה תכאלמ תויה ונימאהש יקגנ ןיא
 היולג התיח םוֿפדה תכאלמש וניבה אלו ועדי אל םהו ,ורבד רשאּכ ורבעש הנש 'קל

 ,"וקחה רפסב ןתי ימ :שורימב רמא ,,כויא הנה יִּכ ,.םינש לש םיפלאלו תואמל וגל

 ןעמ סָאװ ןופ לָאירעטַאֿפ םעד ןגעװ תועידי עמנַאסערעטנוא רעסַאּפרַאפ רעד םיִג בנַא

 *ער םױא טגײרש ןוא (183/ } ,ןסרָאד) הויתואיטמירש יד ןסיג םייצ ןייז ןיא םגעלפ

 .18/} , ,ןטרַאר) טנימ עםוג ןּכַאמ וצ יֹוַא יװ ,ןמפצ+צ



 לטיּפַאק רעטרעפ

 םיוא לאיחי -- .עיּפָאזָאלפ םוטסירַא ןגעק ףמַאק רעמקימעּפשרַאפ רעד

 -- ."ףורל הלהּתת םנָאעל רסימ דוד -- ."תואנק תוחנמ, ןייז ןוא ַאויּפ

 לֵַאװק רעשסרעכיז םלַא לּביּב יד } םימע רוא, ןַײז ןוא וגרופס הידבוע

 טָאמש יד -- .קנַאדעג ןשימָאוָאליפ םנופ הדירי יד -- ,ןטּפַאשנסיװ רַאפ

 -- .ָאגַאזנָאג ףיוה םייּב רעלטסניק עשידיי -- ,רעמנעצ.רוטלוק סֹלָא ַאוטנַאמ

 --ףןָאעל רמימ דוד ןוא ומוס הדוהי -- ,"רענגעק-ןעיורפ, ןיא "דניירפ.ןעיורפ,

 ןשידיי ַא ןגעװ נָאלשרָאפ רעד ןוא (ילַאיצניװָארּפ) לַאסנַאװָארּפ החּפשכ יד

 ןײז ןרענדער ןוא םסינַאמוה סםלַא ומַאקסומ תדוחי -- ,םעטיסרעווינוא

 ןופ רעדנירג סלַא םימוראה ןמ הירזע -- ,"הדוהי לוקא ןוא "הדוהי תוצופנ,

 ,"םיגיע רואט; ןיז ןגעק ףמַאק רעד -- ,טפַאשנסיװ רעשירָאטסיה-שיטירק

 ירֲאֹּפ םהרבַא טלייצרעד --- ַאיװַאּפ ןייק טזָאלעג ךימ ּבָאה ךיא,,

 טרָאד ןוא --- ''םירוּבגה יטלש , ןייז וצ ''רפסה תמיתח ,, ןיא ענָאעלעט

 סוטסירַא טרידומש (םיאפורה תיסנכּב) טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ ןפיוא:

 יד ןֹוא ןונעלַאג ,ןטַארקָאּפיא ןכירג יד ןופ ןיצידעמ יד ןוא עיפָאזָאליפ

 ןיוש טָאה עיפָאזָאליפ סוטסירַא .,!'רעניצידעמ עשיּבַארַא עקידרעטעּפש

 ןשיוצ ץַאלּפ ןטסקידובּכּב םעד רעמ ןעמונרַאפ טינ טייצ רענעי ןיא רעּבָא

 רעד ןיא ,רעירפ ןעוועג זיא סָאד יוװ ,ןענילּפיצסיד עכע?טפאשנסיוו עלַא

 ןיא ךיוא ,תמא .קיטסַאלַָאכס רעכעלרעטלאלטימ רעד ןופ הפוקתדץנַאלג

 .קינָאל סוטסירַש טרידוטש קיסיילפ ךָאנ ןעמ טָאה הפוקת-סנַאסענער רעד

 יד ןופ רענייא סלַא ןטלָאגעג ץלַא ךָאנ טָאה רעקנעד רעשיכירג רעד ןוא-
 ןיוש זיא רע ;ןטפַאשנסיװרוטַאנ ןופ טיּבעג ןפיוא ןטעטירָאטיױא עטסערג

 ןוא רעזייווגעוו רעד ,ךרד-הרומ רעטנעקרענָא רעד ןעוועג טינ רעמ רעּבָא
 ךיוא ןּבָאה רַאפרעד .ןדיי ייּב טינ ןטסירק ייּב טינ --- ןּבעל םנופ רערעל

 טינ רעמ ,םימש-תארי ןוא הרוסמ רעד ןופ רעטיה יד ,ןסקָאדָאטרָא יד

 ןשיכירג םעֶד ,'ןווי, םעד ןגעק ןריפ וצ המחלמ קיטיינ רַאפ ןטֿלַאהענ

 ןיא רעמ ןיוש טָאה ןעמ .הרוּת רעשיסרוקיּפַא ןייז ןוא ,רעקיטעטַאּפירעּפ

 רעטכַאװשענּפָא ריא ייּב ןיוש טָאה הטיש ןייז ,ןעזעג טינ רַאפעג ןייק םיא

 ."םיברה תא איטחמו אטוח,, ןופ ארומ יד ןקעוורעד טנַאקעג טינ העּפשה

 ןוא ןעעדיא ערעדנַא ןעמונרַאפ ןיוש ןּבָאה ''ץַאלּפ-חרזמ,, ןקידובּכּב ריא
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 םנופ ךשמ ןיא סָאװ ,טינ שודיח ןייק רַאפרעד זיא סע ,ןעגנומערטש
 טריפ סָאװ ,ךוּב קיצנייא ןייא זיולּב ןרָאװעג טסַאפרַאפ זיא ה"י ןט6
 -שירעגירק ןּבלעז םער ןיא רעקילעטָאטסירַא עשידיי יד ןגעק המחלמ ךָאנ
 ןוא סא"ּבשר םנופ םיחוּכיו יד ןיא טנַאמרעד סָאװ ,ןָאט ןטגערעגפיוא
 ןּבירשעג ,ךוּב עקיזָאד סָאד טסייח ''תואנק תחנמ,, .ןטייצ םינינּפ היעדי
 םיוא ?איחי ןטנַאקַאּב םנופ לקינייא ןַא ,אזיּפ סיוא לאומש ןֹּב לאיחי ןופ
 קחצי טימ ץנעדנַאּפסערָאק עטנַאסערעטניא ןַא טריפעג טָאה סָאװ ,ַאזיּפ
 עסיורג ןיא טנָאלקאּב ןּבָאה'ס (1490 ןיא) טוט סעמעוו ןוא ,!לאנּברּבַא
 -ָארטסא רעד (רעדנוזַאב עדעי ןפָארטס-ןעניצרעט טרעדנוה וצ) סעמעָאּפ
 ,5 ארעטלָאװדיד ארזע-רזעילא ןוא ןופלח יראמדאּבא םָאנ

 עטעדליּבענ ןייז רָאנ ,ןּבילּבעג םותי ַא ירפ זיא * ?אומש ןּב לאיחי
 -יוא רעטנעקרענַא ןא .גנויצרעד עטוג רעייז א ןּבעגעג םיא טָאה * רעטומ
 ךעלטנירג לאומש ןּב לאיחי טָאה ,דומלּת ןופ טיּבעג ןפיוא טעטירָאט
 ףעד ןיא יקּב ךיוא ןעוועג ןוא ,עיפָאזָאליפ טכעלרעטלאלטימ יד טרירוטש
 ןטסטנעַאנמַא * הפוקת-סנאסענער רעד ןופ רוטַארעטיל רעשיפָאזָאליפ
 יו ,םילפוקמ ןוא רעקיטסימ יד ןעוועג רעּבָא םיא ןענייז ןטסּביל ןוא
 -ענ םיא ייּב טָאה טעטירָאטױא רעטסערג סלַא ,?ג"'דא יטַאנַאקיר .םחנמ
 טרעלקרעד -- ןכירג יד ןיא טינ ךיז ןקיטיינ רימ , .ן''ּבמר רעד ןטלָאג
 ;ופ טכיל ןכָאנ טסולג סע ץרַאה סעמעוו -- ,'תואנק תחנמ , לעּב רעד
 שוריּפ ןייז וצ המדקה סנ"ּבמר ןסיורו םעד ןענעייל רע לָאז -- תמא
 טגנַאלרַאפ ןוא רעטסניפ רעד ןיא ןּפַאט טינ רעמ ליוו סע רעוו .הרוּתה
 םוצ ןרעהוצ ךיז רע לָאז -- ןגױא ענייז ןרעוו ןטכיוקרעד ןלָאז סע
 ,* "ןַּכעֶל םנופ לאווק םעד זנוא רַאפ ןענעפע סָאװ ,רעטרעוו עפיט סנ''במר

 םיוא לאיחי וצ ווירב םלאנּברּבַא טקורדעג זיא'ס ּוװ ,|} ,"דמחנ רצוא, עז 1
 ,106-2100 ,אשו ,תסטטס 64, 64 }0065 ןיא ןַאמּפיוק ,ד ןוא ,ַאויפ

 ,231--221 ,110-2106 ,אש| ,םסצט6 6. 64 1063 ןיא טכעלטנפערַאפ *
 םײצ עטצעל יד טשרע ןיא םיומ ןייז ןופ רָאי סָאד ,1492 ןיא ךרעג ןרָאנעג 8

 ,ףיושז .םע ,ד .חער ןיא) טכעלטנפערַאּפ טָצה ןַאטפױק דוד .ןרָאװעג טלעטשעגטסעש
 ןיא ,המיתח טלאומש ןכ לא'הי 8 ט ,1514 עטַאד רעד םימ טנעמוקָלד ַא (64 ,אאאווא
 םיא ןגעװ םדער םיניע רואמא לעב רעד ליײװ ,ןּברָאטשעג עקַאט רע ןיא רָאי םעד
 .(3 'פטק ,"הניּב ירמא,) םענעּברָאטשעג ַא ןנעװ יװ 1575 רָאי םגיא

 םינבואר רוד ןיא ןּבעגעג ןרפח עילימַאּפ סלא'חי ןגעװ םיטרַפ עטנַאסערעטניא 4
 ,(ה"א 166 ,| ,,םיסיה תורוקו םיסכחה רדסא סרעיוּבײנ עז) ןרַאומעּמ

 ָאניטסוגַא רורןּב ןייז ןופ קרעװ יד ףוא ךיז רע טפוררַאֿפ טּפָא סרעדנוזַאּב 5
 .(06 86582) ַאסעס סיוא

 תמאה רואב תוארל ואשנ ובלש ימא 1106 ,13 ,26 ,16 ,13 ,"תיאנק תחנמ, 5

 ןורועה הוסט ריסהל הצריש יסו ,,ן'בסרה לודגה ברל תהרותה רואיב תסדקחב ןייעד

 ,"ט"ײח ונא ויפמ רשֲא .,ינטחנה בכרה ירבדב היגשי וינפ ללמ



 גרעבניצ ,י ר"ד 12

 שוריח ןייק זיא ,הלּבק ןופ רעגנעהנָא רעסייה ַא ,רוטַאנ עקיּביולג ףיט א
 ָאיצַאר רעד ןרָאצ סיורג ןיא טכַארּבעג טָאה ַאזיּפ סיוא לאיחי סָאװ ,טינ

 רעד ןיא ןרעװ טנָאזעגסױרא טפָא טנעלפ סָאװ ,קנַאדעג רעשיטסילַאג

 ןופ עציטש רעד ןיא דיז טקיטיינ חרוּת יד זַא ,רוטַארעטיל רעשיטסינומיימ

 -עשינַאל יד ךרוד ןרעוו טקיטעטשַאּב טשרע זומ יז זַא ,עיפָאזָאליּפ רעד

 עיגילער זַא:,טגייצרעּביא טסעפ ןיא רע .קנאדעג-רעשרָאפ םנופ תויַאר

 ענייא ןרירוקנָאק סָאװ ,תוכולמ ערעדנוזַאּב ייווצ ןענייז עיפָאזָאליפ ןוא

 ןענייז רעטסעווש ייווצ ןייק טינ ,(וזל וז תורצ םה יכ) רערעדנַא רעד טימ
 ,עטסעלּפטנַא טָאנ ןומ א ,םימשה ןמ --- ןיא ענייא :סוחי ןכיילג ןופ ייז

 .טָאה .לכש ןטצענערנַאּב סנשטנעמ םנופ אצוי-לעוּפ ַא --- עטייווצ יד ןֹוא

 עשיריי יד ףמַאק א ןרעלקרע קיטיינ רַאפ ןטלאהעג אְזיּפ סיוא .לאיחי

 -םיוא רע טָאה ןלַאפנָא ענייז רַאפ טקנוּפליצ סלַא ןוא ,רעקילעטַָאמסירא

 ןכלעוו ןגעו ,תולצנתהחה בתֹּכ , סינינּפ היעדי ןטנַאקַאּב םעד טלייוועג

 ,1דנַאּב ןטירד ןיא תוכירַאּב טרערעג ןּבָאה בימ

 טינ ?5ּכ ןיא רע זַא ,ןרעכיזראפ וצ קיטיינ רַאפ רע טלַאה לכ"םדוק

 ןוא ךעלצונ רַאפ ייז טלַאה רע ,הּברדַא .ןטפַאשנסיװ ןופ רענגעק ןייק

 יד ךיז וצ ןעמענרעּביא עיזנעטערּפ רעייז ןגעק זיולּב טפמעק רע .קיטכיוו

 .המּכסה רעייז ןיא ךיז טקיטיינ םימשה ןמ הרוּת יד זַא ןוא הלשממ עצנַאנ

 ןעמיטשַאּב טװּורּפ ''תואנק תחנמ ,, לעּב רעד תעּב ,רעּבָא ןתמא רעד ןיא

 סָאד ןּבָאה ןטפאשנסיװ יד ,ךָאנ גנוניימ ןייז טיול ,ןענַאװ זיּב ןצענערג יד

 ווא םצמוצמ יו ךיילנ ןעמ טעז ,הלשממ רעייז ןטײרּפשרַאפ וצ טכער

 יד ןיא ףירנַאּב סלאומש ןּב לאיחי טיול .זיא חטש רעקיזָאד רעד קיטשינ

 סָאװ ,רעזייווגעוו רעכעלטעג רעד ,ךרד-הרומ רעד רָאנ טינ םימשה ןמ הרוּת

 ךיוא טרעיינ ,טייסנעלּברשאטשמוא ןוא טייקילעזקילג ןופ לָאווק םוצ טריפ

 רע .* (תומכחה לכל שרושו רקיע) תומכח עלַא ןופ דוסי ןוא רוקמ רעד

 ,גנופַאשַאּביטלעװ רעד ןנעוו תועידי עטסרעכיז יד זא ,טגייצרעביא זיא

 ןביִנ --- סָאמסָאק םנופ גנּוײטשטנַא ןוא לאטלעוו םנופ תוהמ םעד ןגעוו

 ,השמ תרוּת זיולּב רָאנ --- עיפָאזָאליפ יד טינ ,ןטפַאשנסיװרומַאנ יד טינ

 "'תואנק תחנמ , לעּב רעד טכיירטש-- תויאר עשיפָאזַאליפ םוש ןייק טימ

 ,ןזייוואב וצ סיטליגדנע ןוא רָאלק דנַאטשמיא טינ ןעמ זיא -- ,רעטנוא

 רעד ךָאד זיא סָאד ןוא --- '!ןיאמ שי, סלַא ןפאשאּב זיא טלעוו יד זַא
 -- הריקח רעשיפָאזַאליפ ןייר טימ, 5 תחנומא רעשידיי רעד ןופ דוסי

 ,122--121 'ז ,ןטרָאד 1
 ,10 ,"תואנק תחנמ, *
 יףלד םרעלקרע -- ןיאמ שי סלָא םלועה שודיח ןיא םינ טּבױלג סע רע, 2

 ,"רקיעב רפונו השמ תרותּב ללּכ קלח ול ןיא -- "תואנק תהנמ, לכּב
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 םינ ןטטרעד וצ הלוכיה םיִנ ןעמ זיא -- אויפ םיוא ?איחי טרעכיזרַאפ

 ןיז טיה ריוא ןוא ,תונחור עקידנעטשלופ ןייז ןוא טייקיצנייא סטָאג

 ןיא ןטי טשעק ץלַא טָאד 2 ' םיכאלמ יד ןֹופ תוהמ םעד ןוא תוחמ

 ,השורקה הרותה רוא ןופ ףליחה רעד טימ זיולב דנַאטשמיא שטנעמ רעד

 עטספיט יד ןטלַאהַאּב ןעניז סע ּוװ ,הרוּת רעקילייה רעזנוא ןופ טכיל םייּב

 טקעלּפטנַא ןוא . נּת ןוא הדוקנ רעדעי ןיא ,תוא ןדעי ריא ןיא תודוס

 ,תוריקח עשיפָאזָאליּפ ןופ ףליה רעד טימ זיולּב דנַאטשמיא שטנעמ רעד

 -רעּביא טרעוו סָאװ ,תמאה תמכח ןופ ןגעו 82 עכעלטענ יד ךרוד רָאנ

 .5 ןטייצ ערעזנוא זיּב ֹוניִבֶא םהרבא טניז רוד וצ רוד ןופ הלבקב ןבעגעג

 לאיחי ךיז טזָאל ,?ּבוקמ רעתמא ןַא יו עקטט ,ייּברעד ךיילנ ןוא

 עכעלטעג יד ױזַא יװ ,'תוליצא , ןופ תודוס יד ןיא ןיירַא ?אומש ןּב

 ---טפַארק רעטשרע רעד סיוא (סיוא ןלַארטש) ןרינַאמע (תוריפס) ''תודימ ,

 | .ןייז ןדעי ןופ רוקמ םעד

 ַאזיּפ סיוא ?איחי ייּב טמענרַאפ קרעוו ןצנַאג םנופ לטירד ַא טעמּכ

 םעלּבָארּפ רעד ןנעוו ןוא המשנ סנשטנעמ םנופ תוהמ םעד ןגעוו ענַארפ יד

 ריז טסיילפ ָאד ךיוא ןוא 4 חחנשה רעכעלטעג ןוא שפנה תראשהח ןופ

 ,םישרפמ ענייז ןוא וטסירַא טינ זַא ,ןזייוורעד וצ ''תואנק תחנמ , לעּב רעד

 עקיזָאד יד ףיוא רעפטנע ןקיטלינדנע ןַא טיִג הרות יד זיולּב עקַאט רָאג

 אזיפמ סיוא ?איחי טכיירטש ,זנוא טנרעל הרוּת יד, .תולאש עּברַאה

 ןפירגאּב עטקַארטסּבַא ןוא תוריקח עשיפָאזָאליפ טימ טינ זַא -- ,רעטנוא

 ןוא ;ןּבעל ןקיּבייא ןופ םעלּבָארּפ סָאד ןדנוּברַאפ זיא (תולכשומה ןויע)
 זיא ױזַא ,שינרעטסניפ רעד טימ טכיל סָאד ןכיילגרַאפ וצ טינ זיא'ס יו

 תראשה ןנעװ ערעל ריא טימ עינילער יד עיפָאזָאליפ רעד ןופ טייוו

 ,26 ,ןטרָאד 1

 ,װ"זַאא 108 ,12--1| ,ןטרָאד *

 םהש תורמה) םילּכ עכעלטעג סלָא ןױלּב "תודימ, יד ,בנַא ,טכַארטאב לאיחי 8

 ,טנַאסלרעטניא ןיא'ם ,(25--23 '| ,ןטרָאד) תויוה עקידנעטשּבלעז םלַא םיִנ (םיל:ח ומֹּכ
 סיוא לאיחי עקַאפ ,רענעילַאטיא רעטײװצ ַא םיױרַא ךיוא םֶנָצז ןעעדיא עּבלעז יד סָאװ

 ןייז ןיא ."םיפוצ תפונפ לעּב ןטנַאקַאב םנופ ןוז רעד ,ןואיל רסימ רוד ,רוד:ןב ַא סַאויּפ

 רעפימ רעד ןיא; זַא ,ןוײװרעד וצ ןָאעל רסימ דוד ךיוא ךיז םסיילפ "דודל תלהּתע

 רקהמה ילעּב יד ןכײלגרַאפ טינרָאג ןעמ ןָאק טײהטָאג רעד ןופ תוהמ םעד ןנעװ ענַארפ

 .ָאד יד ןיא ,ןואיל רסימ םרעלקרע ,םערָאװ ןהלּבקה ילעּב יד םימ (ןסָאזָאליּפ יד ה"ד)

 ,ײז ,ןֿפָאזָאליפ יד יװ (תראובמ רתוי) ןפירנַאב ערעדָאלק ליפ חלגקח ילעג יד ןגָאה ןגַארּפ עקיז

 ןכעלטעג םעד ןופ ןשינעמימ עטסנגרָאּברַאֿפ יד ןיא ןײרַא ןעגנירד ,הלבקה ילעַּב יד

 *םיִנ ןעעו רעֶּבָא ,ןױלג ןרעה סָאװ .,עדנילּב יװ ןןענייז ;פָאזָאליּפ יד תעּב ,םעלּבָארּפ

 ,(לטיּפַאק רעטשרע ,ליימ רעטירד  ,"דודל הלחעש)

 : | ,90--52 ,ןטרָאד *
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 ילעּב יד ייּב ןוא ענָארעװ סיוא ?ללה ייּב יו .! "שנועו רכש ןוא שפנה

 םעד םענַאּבטלעװ םלאומש ןּב לאיחי ןיא ךיוא טמענרַאפ ױזַא ,הלּבק
 טכיירטש רע ךיוא .טייקכעלנעזרעּפ עכעלשטנעמ יד ץַאלּפ ןטסקידובּכּב

 -ערטרַאפ ןטסנעש ןייז ןופ ןַאזרעּפ רעד ןיא ,שטנעמ רעד זַא ,רעטנוא

 ,םילנלג יד ןוא תרשה יכאלמ יד ןֹופ רעכעה ןיא  ,קידצ םעד --- רעט

 עשידרע סָאד טדניּברַאפ סָאװ ,גניר רעטסקיטכיוו רעד זיא רע םערָאװ

 ריא טליפרעד טייקכעלנעזרעּפ עכעלשטנעמ יד ןוא ,5 ןשלמיה ןטימ

 רעשיּפָאזָאליפ ,עבטה תומכח ןופ ףליה רעד טימ טינ עּבַאנפיוא עסיורנ

 ךרוד רָאנ ,קנַאדע ג םעד ךרוד טינ ,תופירח עקידלכש ןוא הריקח

 סָאװ ,תווצמ ןוא ןטָאּבעג יד ןליפרעד ןוא ןָאט ןוויטקַא ךרוד ,ם יש עמ

 -טנורנ ַא ,לָאּבמיס רעכעלטעג רעטרעּפרעקרַאפ א ךָאד ןיא ייז ןופ עדעי

 ןפױא טינ וא .* ןעננקעלּפטנַא עקיטסיינ ענעּביוהרעד רַאֿפ ןייטש

  ןטָאּבעג עכעלטעג יד ןופ דוס םעד ןעמ ןָאק רעגייטש ןשיטסילַאנָאיצַאר

 -יטלַאװג ןוא ןואנ אזא ןעוועג דנאטשמיא טינ וליפַא זיא סָאד .ןייז גישמ

 ןשטייטסיוא ןוװורַּפ ענייז עלַא ןוא ;ןומיימ ןּב השמ ונּבר יו רעקנעד רעק

 סלאומש ןּב ?איחי טיול ,ןענייז ''תווצמה ימעט , יד ?כשה ךרד יּפילע
 ,גנַאהרָאפ םעד ןּבייהפיוא .(םיּפרנו םישולח) קיטשינ ןוא ךַאוװש ,גנוניימ

 --- תודופ ענענרָאּברַאפ הווצמ רעדעי ןיא ,ערָאברעדנּוװ יד טקעדרַאפ סָאוװ

 םעד זיױלּב ,גנונייצרעּביא רעטסעפ סלאומש ןּב ?איחי טיול ,ןעננולעג זיא

 םעד ,יאחוי ןּב ןועמש 'ר (לודנה קנעה) ''זיר ןקיטלַאװג,, םעד ,ןקיצנייא

 רעטנוא טכיירטש ,עקַאט ראפרעד ןוא .+ שדוקה רהוז םנופ רעפעשַאּב

 ןומ עלָאר עכעלטלעולַא יד סיורג ױזַא זיא ,'תואנק תחנמ,, לעּב רעד

 "רעד ןוא טרָאװ סטָאנ ןופ ןירענערט יד זיא סָאװ ,המוא דעשידיי רעד

 ,5 איחי ןּבא ףסוי יו ןוא .תווצמ ןוא ןטָאּבעג עכעלטעג עלַא יירט טליפ

 ,פאומש ןּב לאיחי ךיֹוא טרעכיזרַאפ ,עקַאט ךיז טפוררַאפ רע ןכלעוו ףיוא

 םנופ גנוטַאנ ערעדנוזַאּב ַא זיא קלָאפ עשידיי עטלייוורעדסיוא סָאד זַא

 תרחוימ םתרואא תויהל רחבנה שוחקה םעה) טכעלשעגנ ןכעלשטנעמ

 לאומש ןּב לאיחי טרזח ,קלָאפ עשיריי סָאד .(ישונאה ןימח ראשמ תלדבנו

 "'טייהשטנעמ רעד ןופ ץירַאה סָאד ,, זיא ,רעטרעוו סיולה הרוהי רעּביא

 טקעריד .(89 'ז) גנופאשַאּבטלעװ רעד ןופ ליצ עטסכעה סָאד ,(85 'ז)

 ,81 12 ,ןטרָאד 1

 ,85--84 ,73 ,ןטרָאד 2

 .ו"א 85 ,11 ,ןטרָצד 3

 ,009 ,ןטרָאד +

 ,82--79 יז ,ןּבױא עז 5
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 ,טכיל ןופ לָאװק ןכעלדנעמוא םעד סיוא ,דובּכה אסּכ םעד רעטנוא ןופ

 רעטנוא טלעוו רעד רעביא ןרעדנַאװ ייז ןוא ,תומשנ עשידיי יד ןעמַאטש

 ןייז טעװ ןייש שילרעטסיוא ןוא , חחנשה רעכעלטעג רעלעיצעּפס ַא
 יד ףיוא טרַאװ סָאװ ,דיירפ יד ןייז טסעוו סיורג רעדנּוװ ןוא ,רכש רעד

 ייז סָאװ ,ןדייל עסיורג יד רַאֿפ ,המוא רעטלייוורעדטיוא רעד ןופ רעדניק
 ןענייז ייז רעכלעוו טימ ,שפנ-תריסמ רעד רַאפ ןוא ,תולג ןיא םיוא ןעייטש

 -נָאשַאּב זיא המוא עשידיי יד זיולב ,* ןטָאבעג ןוא תווצמ סטָאג םייסמ
 םִא ,האובנ ןופ שדוקח חור ןטימ -- הנּתמ רערַאּברעדנוװ רעד טימ ןעק
 םיורג יװ ןוא .(40 ,ןטרָאד) ןּבילג ןכעלטענ ןופ לָאװק ןקידעּבעל םעד

 ישרדב היעדי ןופ ,ףיטוס ''תואנק תחנמפ , לעב רעד זיא ,תועט רעד זיא

 "וויטַאלוקעּפס ןייר ןפיוא ןָאק ןעמ זַא ,ןביולג סָאװ ,םיפסלּפתמ ערעדנַא ןוא

 -ָאליפ ןופ געוו רעד .האובנ ןופ תוחמ םעד ןרעלקרעד ןפוא ןשיפָאזָאליפ

 עלא ןהביס רעד וצ אצוידלעוּפ םנופ ,ףױרַא ןטנוא ןופ זיא חריקח רעשיפאז

 זויאר עשינַאל ךרוד זיולב ןרעלקרעד ןוא ןפיירנאב יז ליוו ןעננוניישרעד

 ץנאג וצ טפָא ראפרעד עקַאט יז טמוק ,טייקיטעמצעזעג רעשינאכעמ ןוא

 "נא רָאנ .תוריתס ןופ רעטנַאלּפעג ןיא ןייַא טלַאמ ןוא תוטלחה עשלַאפ

 -יטיוטניא ןופ נעוװו רעד זיא -- געוװ ריא ;האובנ ןופ געוו רעד זיא שרעד
 רעסיורג רעד ריא ראפ ףיוא םנייש ץילב רעד יו לעה ;גנוקעלּפטנַא רעוו

 עטלַארטשַאב ץנטלנ ןכעלטענ טימ סָאד ןוא ,תוחמ ןכעלטעג ןופ דוס

 םָאװ ,ןעגנוניישרעד ןוא תוביס עלַא ןופ ךוּת םעד ןיא ןיירַא טגנירד .גיוא
 --- סנַאדעג ןסיצנייא םעד ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא ןעמַאזוצ עלַא ךָאד ןענייז
 .5 זיא'ס סָאװ ץלַא ןוא תוּביס עֶלַא ןופ לָאװק םעד

 עשידיי יד ןגעק ףמַאק רעד זא ,ןזיוועננָא רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ
 רחאל ?סיּב א ןעוועו רוד סאזיּפ סיוא ?איזחי ןיא ןזיא רעקילעטַאטסירא

 "'תואנק תחנמ , רעד סָאװ ,ןעוועג םרוג סָאד עקַאט טָאה ךעלניישראװ .ןסז
 "עג טייצ רעטצעל רעד ןיא טשרע זיא ןוא ,טּפירקסונַאמ ןיא ןּבילּברַאֿפ זיא

 ןענופעג טייצ רענעי ןיא דָארג טָאה רעּבָא רַאפרעד .4 ןרָאװעג טקורד

 רסימ הוד רעטנָאמרעד רעירפ רעד רעּביא ךיוא םרזח קנַאדעג ןבלעז םעד 1
 רפימ ןָא טזײװ -- וליּפַא ןעװ} .(ַא"א 85 ,235 ,14 '/) "הודל הלהתע ןייז ןיא ןואיל

 טרעװ -- הנומא רעדמערפ ַא ןופ ןריפרַאפ ךיז שזָאל ןוא תּבש ללחמ ןיא דיי ַא -- ןואיל

 *םינוצ תד רעשידיי רעד זיא קרַאטש ןוא םסעפ לײװ ,ענעי וצ ךיילג םינ ךָאד רע
 הנומאהש?) "ןריישעצ טינ קיּבײא ףיוא ךיז ןָאק ןוא המשנ רעשידיי רעד טימ ןטכָאלפעג
 ,("םיועל םשמ דרפחל לכות אל ןפואנ ךכוסמו קזח קובד שפנב הקוגד תילארשיה

 *0502 םהל היהתש יואר לארשיל החמשהו הבוטה יכ) 181 ,"תואנק תוחנמא 7
 "םתילכתל ץק ןיא רשא תוצמחו תולגה לוע ולבסש הממ סילֿפכ

 ,118--117 ,ןטרָאד 5

 ,1898 ןיא ןַאמפױוק ,ד ךרוד 5
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 -רעטנוא קרַאטש ױזַא טרעו סָאװ ,קנאדענ רעד גנונעקרענַא רעמ ץלַא

 רָאנ ,לַארָאמ ןגעוו ןגָארפ רָאנ טינ זַא ?'תואנק תחנמ , ןיא ןכָארטשעג
 -ַאֹּב ,עירעטַאמ ןגעוו ,לשמל ,יװ ןעמעלּבָארּפ עכעלטפאשנסיוו"ןייר וליפַא

 ידפס יד ןיא גנורעלקרע רעייז ןעניפעג ,וו'זַאא גנופַאשַאּבטלעװ ,גנוגעוו

 ןוא ןוטסירַא ייּב יו ןפוא ןרעטמיטשַצּב ןוא ןרערָאלק ליפ ַא ףיוא שדוקה

 -רעד זיא ''תואנק תחנמ , ןטימ טייצ ןייא ןיא עקַאט ןוא ,םידימלּת ענייז

 רעקיזָאד רעד טָא טימ ןּבענעגּפָא לעיצעּפס ךיז טָאה סָאװ ,קרעוװ ַא ןעניש

 ןיילַא טָאה סָאװ ,ונרופס הידבוע ןופ ''םימע רוא,, רעד זיא סָאד ,עמעט
 הנּתמ סלַא סע טסישעג ןוא ןײטַאל ףיוא קרעו ןייז טצעזרעביא ךיוא

 .ןטייווצ םעד ךירנייה גינעק ןשיזיוצנַארּפ םעד (1848 ןיא)

 -לַאסרעווינוא  טרַא םעד ןופ רענייא ןעוועג זיא ונרופס הידבוע

 ױזַא זיא'ס עכלעו טימ ,(ן'טסחוס 0010615216) - ןשטנעמ עקיטייזליפ

 לטעטש םעד ןיא ןרָאּבעג .עילַאטיא ןיא הפוקּת-פנַאסעגער יד ןעוועג ךייר

 ךיז דלַאּב ןוא ,םיור ןיא ןיצידעמ טרידוטש רע טָאה ,1478 ןיא ונעזעצ

 "ּבעה רעד ןיא ןוא ,טצרַא רעשיטקַארּפ רעטמירַאּב סלַא ןעוועג םש-הנוק

 ףיּבא , סלַא טנַאמרעד רע טרעו טייצ רענעי ןופ רוטַארעטיל רעשיער

 רעשירומלּת רעד ןיא יקּב רעסיורג ַא ןעווענ ךיוא זיא ונרופס ,''םיאפורה

 רע טָאה עינָאלַאּב ןיא .עיפָאזַאליפ ןוא קיטַאמעטַאמ ןיא ,רוטַארעטיל

 53 הבישי שאר א ןעוועג 'עקַאט זיא אפוג רע ןוא ,הבישי ַא טעדנירגעג
 -טטַאמ סרילקווע ףיוא רואיּב ַא טכַאמעג טָאה רע .(1580) טיוט ןזיּב וימי
 ענייז טימ ןעוועג ךיז רע טָאה םשדהנוק רָאנ ,(דילקוא רפסל רֹואּב) קיטַאמ

 ,הרוּת ץנַאג ףיוא שוריּפ ַא טכַאמעג טָאה רע .שרוקח יבתּכ ףיוא םישוריּפ
 .1 תובָא יקרּפ ףיוא ךיוא ןוא ַא'א בויא ,תלחק ,םירישה ריש ,םילהת ףיוא

 זיולּב .רדס ןשיטַאמעטסיס 8 ןיא רע טקעלּפטנַא גנוױשנָא-טלעװ ןויז רָאנ

 .""םימע רוא , קרעוו שיפָאזָאליפ ןייז ןיא
 -טנַאמַא טפמעקאב ןאמ רעטעדליּבעג קימייזליפ רעקיזָאד רעד

 יז טציטש הרומ יד זַא ,קנַאדעג םענעמונעגנָא עליפ ןופ םעד ןטסנדייש

 טגָאלקַאּב ,עקַאט רַאפרעד טָא .2 ןסיוו ףיוא טינ ןוא ןּביולג ףיוא זיולּב

 ןטימ זיולּב ןענענונַאּב טינ ךיז ןענָאק ןוא ןליוו סָאװ ,עלַא יד ,ונרופס ךיז

 ןלעפַאּב סטָאנ לכש רעייז .טימ ןייז גיש ח ךיוא ןליוו ייז ,ןביולג ןדנילּב

 ,עיפאזָאליפ ןופ ףליה רעד וצ טדנעוװעג ךיז ייז ןּבָאה --- ןטָאּברַאפ ןוא

 ,(1540 רָאי ןיא) ימור רוזחמ ןיא טקורדעג זיא שוריּפ רעקיזָאד דעד 1

 םיבשוחה תועט ןייעמ לכ לצא ראבתי הלאנוע :'ב 'מע ,8 ףד ,"םימע רוא, 2

 רשא ,םעריש אל ןימאמה םנימאי פירבד לבא ,העידי הנקמ רבד שרקה יבתכב ןיאשי
 "םיוא רעמשרע רעד ךָאנ ןריטיצ רימ) "ומל נעלי קלוח לכו קחשי ףוסוליפ לכ הז לע

 / (1537 ןופ עּבַאנ
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 .זנוא ייּב עליפ רעייז רעכלעוו ןיא ,עיּפָאזָאליפ םוטסירַא וצ טּפיוהרעד
 רעכעלשטנעמ ןופ הגרדמ עטסכעה יד ןעזעג ןּבָאה ,ם''ּבמר רעד ,לשמק ,יוז
 -תא ונרופמס טכיירטש ,עיפָאזָאליפ סוטסירַא .אקווד ןוא ,ןסיװ ןוא המנח}
 יד ךיז טציטש ייז ףיוא סָאװ ,םירוקמ עקיטכיוװ רעייז ןיא טנקייל ,רעט
 ןה הרוּת יד ןה יו ,ןזייוורעד וצ ךיז טסיילפ ונרופס ןוא .הרוּת עקילייה
 ןביולג ןטימ רָאנ ןענעגונַאּב טינ ךיז ףרַאד ןעמ זַא ,ןענרעל םיאיבנ יד
 ּוד עקַאט ןוא .:ןסיװ ןוא ןשרָאּפ ךיוא ףרַאד ןעמ טרעיינ ,ןײלַא
 ליפ א ןיא ןתמא עכעלטפַאשנסיוװ-ןייר טימ זנוא ןענָאקַאּב שדוקה יבתּכ
 ונרופס .עיפָאזָאליפ יד יו ,םרָאפ רעקידנגייצרעּביא ןוא רערָאלק רעמי
 ,י'תוּמדקח, עשיטסירא 2/ עטנַאקַאב יד היוא ּפָא ייּברעד ךיז טלעטש
 הביס יד זַא ,ןזייוורעד געוו ןכעלטפַאשנסיוװ-ןייר ןפיוא ןפרַאד סָאװ
 טיינ ךָאנרעד ןרמוח זיא'ס ןכלעוו ןופ יירפ ןוא קיצנייא זיא הנושאד
 -ַאמ ןופ תוחמ םעד ןגעוו ,גנוגעוַאּב ןגעוו םעלּבָארּפ רעֶד וצ רעּביא רע
 ןוא ןסיוו ןכעלטעג ןגעוו ,טייקידנעווטיונ ןוא ןליוו ןעיירפ ןגעוו ,עירעט
 טסעפ זיא ונרופס .טייקכעלברַאטשמוא ןוא שפנה תראשה ןגעוו ,חחגשה
 עלַא יר ףיוא רעפטנט ןקיטלינדנע ןא טיג ?ביּב יד רָאנ זַא ,טגייצרעביא|

 ןילּב .תוריתס ןיא ךיז טרעטנַאלּפ רעֶּבָא עימָאזָאליפ םוטסירַא ,ןגַארֿפ
 ףעלַארטנעצ רעד ןגעוו רימ ןסייוו ,ונרופס רעטייוו טנַאז ,לּביּב רעד סיוא
 ףימ ןרעו ריא סיוא רָאנ ןיופעג"טלעו םעד ןיא ןשטנעמ םנופ עלָאר
 םילגלג ןוא ןרעפס עלַא ,טלעװ רעד ןופ ללח רעצנַאג רעד זַא ,רָאװעג
 סטָאנ ךיז ףיוא טגָארט סָאװ ,ןשטנעמ םעד בילוצ זיולּב ןפַאשעג ןענייז
 ןענָאק לָאז רע ירכב ,ןלעװ ןעיירפ ןטימ ןעקנָאשַאּב זיא ןוא ,דליּב
 סָאװ ,סידצ רעד סָאװרַאפ טא , .ןרעוו ֹוצ ךעלנע רעפעשַאב םעד ןּבערטש
 רעצנַאג רעד ןופ רערעייט רעפעשַאב םייב ןיא ,ןליוו סטָאנ טליפרעד
 ונרומס טרעלקרע --- ,הרות עכעלטעג יד רָאנ , .2"!ןעלמיה עלַא ןוא טלעוו
 סָאװ ,ןסיוו ןתמא ןטימ ןניוא ערעזנוא םטכיולרעד יז זיולּב --- םולש םוצ

 .חוקיפס ערעזנוא עלַא טקיױרַאב ןוא ,תויאר עטסרעכיז יד ףיוא ךיז טציטש
 ּיר ןופ ,זנוא טריפ יז ןכלעוו רעּביא ,געוו רעקיזָאד רעד זיא םייוו יו ןֹוא
 5 "ןפָאזָאליפ יד זנוא ןזייוו סע עטלעוו ,ןגעטש עטרעטנָאלּפרַאֿפ

 העידיה לע ורזלו תווצל םיאיבנבו הרותב תובר הלאכוע 1.3 'םע ,8 ףד ,ןטרָאד 1
 ערול יתרמא אל ורמאב ףרבתי לאה ראב הוה ,ןימאהל זוװָצֹמ תחא םג ןיאו לכשהחו

 ,"םירשמ רינט קדצ רבוד "7 ינא ינושקב וחת בקעי

 ,51--53 ,ןטרָאד 5

 ןיבמל םיחוכנ םיתפומב עידות וניהלא תרות טנמא, :'3 'מע ,59 ףר ,ןטרָאד 5
 ךרדמ לדבהה בר ךרדו לולממ ונילע תננוכ ,רכזנה תוקפסה ריתהלו תויתמא תועדי
 ,"ונתרוּתמ תואלפנ עודיו לָפְׂשִח ,,ללהתי ונוצר ריכהל ןייעמ לכ אובי וּב ,רכזנח םיפוסוליפחג
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 ?רעוו סונרופס הידבוע ןוא סלאומש ןּב לאיחי זַא ,ןייז הדומ זומ ןעמ
 רענעי ןיא טנַאדעג ןשיפָאזָאליפ םנופ הדירי רעסיוועג ַא ןגעוו תודע ןגָאז

 םטרתמ ױזַא ךיז ןענייז ןגָאלָאעט עטעדליבעג-שיפָאזָאליפ עקיזָאד יד .טייצ

 ריא ןטײרּפשרַאט ןוא ןייז לובג גיסמ ליוװ יז לייוו ,עיפָאזָאליפ רעד ףיוא

 טַאהעג ןּבָאה אפוג ַײז עקַאט ןוא -- ןטיּבעג עדמערפ רעּביא הטילש
 ןופ תד םעד ּפִא טלייט סָאוװ ,הציחמ רעד ןגעוו ףירגַאּב ןּפַאנק ץנַאנ א
 ןביולג ןופ טיּבענ סָאד טשימעגפיונוצ ןּבָאה ןוא ,הריקח רעשיפָאזָאליּפ

 סָאמ רעסיוועג א ןיא ןּבָאה ָאד ,ןשרָאפ ןעיירפ ןוא ןסיוו ןופ טיּבעג ןטימ

 יד ןיא טקיטלעוװעג טלָאמעד ןּבָאה סָאװ ,ןעננומערטש יד ןפלָאהענטימ

 רעד ןיא ,טרָאד .עילאטיא ןיא ןזיירק עכעלטסירק יד ןיא ןוא עשידיי

 -ַאטַאלטָאעג יד רַאפ ננורעטסײנַאּב עקרַאטש יד -- ,טלעו רעכעלטסירק
 רעד ,ןעעדיא עטבראפעגוצ רענייטש ןשיפָאזָאעט-שיטסימס ףיוא ,עשינ

 -עד וצ ,עיגָאלַאטימ ריא טימ טלעוו רעקיטנַא רעד וצ סערעטטיא רעסיורג

 טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ;טסנוק רעשיכירג ןוא קירָאטער רעשינייטשל

 ןטנעַָאנ םנופ העּפשה רעד רעטנוא עילַאטיא ןיא ץוביק ןשידיי םייּב ןרעוו

 יד רעקרַאטש ץלַא -- :סרעטנעצ-רוטלוק עשידיי עטלַא יד ןופ ,חרזמ

 ּיד סָאװ ,ןעוועג םרוג סע טָאה ץלַא סָאד .ןעגנומערטש עשילּכק-שיטסימ

 ןשינעילאטיא םנופ רעייטשרָאֿפ עטסלופטנעלַאט ןוא עטסכיירטסייג

 ןפיא טינ תוחוּכ עקיטסייג עטסעּב ערעייז טקעלּפטנַא ןּבָאה םוטנדיי

 -עג ערעדנַא ףיוא טרעיינ ,הריסח רעשיפָאזָאליפדויטַאלוקעּפס ןופ טיּבעג

 ןיא טכיזניה רעד ןיא .ןצרַאה םוצ רעמ ליפ ןעוועג ייז ןענייז סָאװ ,ןטיּב

 רעטנעצ-רוטלוס רעשידיי רעקידנטיידַאּב רעד טנַאסערעטניא סרעדנוזַאּב
 תחּפשמינַאצרעה רעטעדליבעגנ רעד ןופ טָאטש-ץנעדיזער יד ,ַאוטנַאמ ןיא
 ,ָאנַאזנָאג

 ןט16 ןוא ןט15 םניא) הפוסּתדסנַאסענער רעד ןיא זיא ַאוטנַאמ
 .עילַאטיא ןיא סרעטנעצ-גנודליּב עטססיטכיװ יד ןופ ענייא ןעוועג (ה"י

 ןיא ַאוטנַאמ ןופ ףיוה רעכעלגָאצרעה רעד סָאװ ,ףיורעד קידנקוק טינ
 זַא ,ןפערט ןטלעז טינ טנעלפ סע ןוא ,עכייר סרעדנוזַאּב יד ןופ ןעוועגנ טינ

 ןעוועג אוטנַאמ זיא ךָאד --- קידייל ןצנַאנניא ןעוועג זיא עסַאק-ףיוה יד

 -רָאפ עטססידנצנעלנ יד ןעלמַאזרַאפ ךיז ןגעלפ סע ןיהּוװ ,טקנוּפלטימ רעד

 ףיוה םניא ,טרָאד .רוטלוק-סנַאסענער רעשינעילַאטיא רעד ןופ רעייטש

 ,ָאטסָאירא קרעוו ערעייז ןענעיילרָאפ ןגעלפ ,סָאנַאזנָאג עטעדליּבעג יד ןופ

 ףעד ןופ ענַאל יד .* ערעדנַא ןוא שלעדנַאּב ,ַאּבמעּב ,ָאסַאט ,ָאטַאװקרָאט

 ,קרעװ רעזנוא ןופ לייט ןקידרעפיײװ םניא םעד ןגעװ תוכירַאּב רעמ }1

 ,קרעװ ןמריסיצ רעירפ ןיא ,םדרַאהכרוּב עז 3
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 .עקיטסניג ץנַאג א ןעוועג זיא הליהק רעשידיי רעקיטרא 1 רעקידנטיײדַאּב

 רָאי םנופ לעפַאּב ןכעלנַאצרעה םעד ןיא רימ ןענעייל --- ,ןשטניוו רימ,

 ערעייז טימ ןעמענראפ ךיז טָאטש רעזנוא ןיא ןלָאז ןדיי יד זַא ---- ,9

 ,'ןטסירק יד טימ ךיילג טרעטשעגמוא ןוא יידפ ,תוכָאלמ ןוא ןטפעשענ

 ,ןבעל ןיא ןרָאװעג טריפעגכרוד עקַאט.זיא טערקעד רעקיזָאד רעד זַא ןוא

 -ַאליוװ-עד ,ה"י ןט16 ףוס םנופ רעדנזייר רעשיזיוצנַארפ רעד תודע טגָאז

 םיורג טימ רע טנכייצרַאפ ןראומעמ ענייז ןיא .(466 ע0/גזסח!?) ןָאמ

 ןָאק ייז ןוא טייהיירמ עטסערג יד ןסינעג אוטנַאמ ןיא ןדיי יד , :שודיח

 רעֶדַא ןלענ םעניילק םעד ןיא זיולּב ןטסירק יד ןופ ןדיישרעטנוא ןעמ

 רעיײז ןופ לסקַא ןקניל ןפיוא ןגָארט ייז סָאװ ,?קעסַאּפ ןשזנַארַא

 .2"לטנַאמ

 "עד רעד ןופ ץיּפש רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא הליהק רענַאוטנַאמ יד

 רעד ןיא לַײטנָא ןסיורג א ןעמונעג ןוא רוטלוק רעשינעילַאטיא רעקיטלָאמ

 ןּבענענּפָא ליפ ךיז ןּבָאה אוטנאמ ןיא ןדיי יד ,גנונעװַאּב רעשיטסינאמוה

 עשידיי יד ןגָאה ה"י ןט16 םנופ לטרעפ ןטשרע םעד ןיא ןוא ,טסנוק טימ

 וא ,עניב רעשינעילאטיא רעד ףיוא ןעמָאנ אזַא ןברָאװרעד ךיז ןטשיטרַא

 לָאז יז הליהק רעקיטרָא רעד ייּב טלעטשאב טָאה ָאנַאזנַאג גָאצרעה רעד

 "ףיוה ןייז ראפ עפורט א ןטפערק עשיטסיטרַא עריא םסיוא ןריזינַאגרַא

 "נצנעלנ ןפיוא שטנּוװ סנַאצרעה םעד טליפרעד טָאה הליחק יד ,רעטַאעט

 טָאה ,טריזינַאנרַא טָאה יז סָאװ ,עפורט עשילַארטַאעט יד ;ןֿפוא ןטטסיד

 ןקידובּכּב ַא טמענראפ ןוא רָאי טרעדנוח ךרעּב ןופ ךשמ ןיא טריטסיטסע

 -ַאד רעד קנַאדַא 2 רעטַאעט ןשינעלַאטיא םנופ עטכישענ רעד ןיא טרָא

 ךיז וצ טָאה סָאװ ,טקנופלמימ רעד ןרָאװעג אוטנַאמ ןיא עּפורט רעקיז

 ןיא ךעלעקניוו ןוא ןקע עלַא ןופ ןטסיטרַא ןוא רעקיזומ עשידיי ןגיוצעגוצ

 שארּב ןענַטטשעג זיא ןרָאי רעקילדנעצ עכעלטע ןופ ךשמ ןיא 4 עילַאטיא

 ַאטנַאמ ןיא רענױױװניײַא עשידיי לָאצ יד םָאה ה"י ןט16 םנופ םימ רעד ןיא 1

 ,(תושפנ 2200 ךרעב) תוחפשמ 445 םניוהעג טרָאד ןגָאה 1596 רָאי ןיא ;1844 טכיירגרעד

 15 }0108 46 21406006 024 טת6 1106116 (0/ 2120064 קםזסס 0004 תס ?

 5004 16000װ0649 6008 {סט8 198 60:606ת3 ףוםטט 2 טחת 0606 646 ן,859606ת/8 6

 .עלַא טול ןריטיצ רימ) סוז סזפמַעס םט|8 ק01160+ סט 00506 220006 46 !סז זוהמוסגנ''

 409 ,} ,0:ותװ0ס 66| 1626 ן(ג0גתס :קרעװ סַאנָאקנַא'ד ַארדנַאס

 ןיא טעֶּברא רעזנוא ןוא ,429-398 ,קרעװ טרישיצ ןביוא סַאנָאקנַא'ד עז 2

 ימ8/686808 1610 8 פתסצצ 26846028402  ,ןש ,"סימָאמעל ַאיַאקסיערװעי

 קיומ עשיריפ ,םיוּבגריב .ש !ןיוא ןוא טעגרַא עסריכיצ ןביוא רעזנוא עז 4
 ,"ַאוטנַאמ .8 עסָאה סא ;

(9) 
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 רעלופטנַאלַאט ןוא רעכיירטסייג רעייז ַא עּפורט-ףיוה רעשידיי רעד ןופ

 .! ומוס קחצי ןּב ענָאעל הדוהי רעסישזער

 ,5 רוטארעטיל רעשינּבר רעד ןיא יקֹּב א ןעוועג זיא ומוס הרוהי

 םעד ןיא ןעמונעג ?ייטנָא רע טָאה טסיליטס רעשיערּבעה רעטונ טלַא ןוא

 -ןעיורפ,, יד ץיה סיורג םימ טריפעג ןּבָאה'ס סָאװ ,חוּכיװ ןקיטרַאנגייא

 -נָא דנַאּב ןטשרע ןיא ןיוש ןּבָאה רימ .''רעצישדןעיורפ , יד ןוא ''רעגנעק

 ,ןַאמָאר ''םמישנה אנוש , םעד יתּבש ןענישרעד זיא'ס רָאנ יו זַא ,ןזיוועג

 ,קחצי ''דניירפ-ןעיורפ,, רעד רעפטנע ןַא טימ ןטָארטעגסױרַא ךיילג זיא

 ,עילַאטיא ןיא .ישדדּב היעדי רעטכיד רעגנוי רעד םורַא טייצ ַא ןיא ןוא

 .חֹוּכיוו רעטלַא רעד טיינַאּב רעדיוו ךיז טָאה ,הפוקת-סנַאסענער רעד ןיא

 -עטיל רענייש רעשינעילַאטיא רעקיטלָאמעד רעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא

 עלעיצעּפס ַא טילּבעגפיוא ןדיי עקיטרָאד יד ייּב ךיוא טָאה .רוטַאר

 ,ןרינרוט עקיטרַאנגייא ץנַאג ןעמוסרָאפ ןגעלפ סע ,''רוטַארעטיל-ןעיורפ ,

 ,ןעניצרעט טימ ןצונַאּב טכעפעג םניא ךיז ןעמ טגעלפ רעוועג סלַא ןוא

 סיוא םהרבַא ,ןעיורפ ןופ רענגעק רעד .ןעמַארגיּפע ,ןטענָאס ,ןסנַאטס

 ,ןעניצרעט קיצפופ סיוא טעלפמַאפ ַא טימ ןטָארטעגסױרַא זיא ,ונַאעטרַאס

 ןעמָאנ רעדנַא ןייק טינ טנידרַאפ יורפ יד זַא ,ןזייוורעד וצ ךיז טסיילפ רע ּוװ

 רודגיבַא דניירפ-ןעיורפ םעד ןסָארדרַאפ קרטטש טָאה סָאד .* "'תיליל , יו

 -רעט ןיא ךיוא ,דיל סיורג א טימ טרעפטנעעגּפָא טָאה רע ןוא ונאפ סיוא

 עטנַאקַאּב ַא גנורעטסיינַאּב סיורג טימ טגניזַאּב רע ּוװ ,ןּבירשעג ןעניצ

 ףליה וצ ''םישנה אנוש , םעד םהרבַא ,4 ורעטלָאװ הנח אזיּפ טיוא עמַאד

 רעקיזָאד רעד .ונַאצנעי שיא והילא ?ּבוקמ רעד ןטָארטעגסױרַא ןַאד זיא

 יד וליפַא טעלפמַאּפ ןייז ןיא טינ טעװענַאש רנייפ-ןעיורפ רענעסיּברַאּפ

 "לעד וצ ידכּב ,האל ןֹוא ?חר ,הקבר ,הרש --- םַאטש ןשידיי םנופ תוהמא

 ,ריפסיוא ןקירעיורט ןייז טימ טכערעג ןעוועג עקַאט זיא תלהק זַא ,ןזייוו

 וצ םינ זיא יורפ עשיטייל ןייא ןייק --- ''יתאצמ אל הלא 3 השא ,, זַא

 ןיא .1ס0ח6 םעזסס ךיוא ,64 פסומזחַו רע םסייה ןלעװק עכעלטסירק יד ןיא 1

 תוכירַאּב רעמ .הירא רעשט וסוס קחצי מ"כב הדוהי ;ןענטמתח ךיז רע טנעלפ שִיערּבעה

 ןענופעגסיוא זיא םייצ רעטסײנ רעד ןיא ,םשעּברַא עמרימיצ ןבױא רעזנוא עז םיא ןגעוו

 יָאק עשיערּכעה ַא םומוס הדוהי (117--97 ,1931 ,"טפירשטַאנָאמ,) ןּבירשַאּב יונעג ןוא

 ןטסקעו םעד ןיא דייר יד ןיײז םעװ םע רעכלעװ ןגעװ ,"ןישודקד אגווחירט תֹוהצא עידעמ

 .עטכישעג רעונוא ןיפ דנַאּב

 ,םימודאה ןמ הירזע עז) "םעונ ירמאפ קרעװ ׁשְוערּבעַה ַא ןבירשעג טָאה ומוס 2

 ,ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ זיא'ס סָאװ ,(18 יּפַאק ,"הניּב ירמא;

 .101--98 ,א ,'ערָאברעשטעלא ןיא טכעלטנפערַאפ רעיוּבײנ טָאװ םעלפמַאּפ םנד 8

 ,1023--101 ,ןטרָאד 9
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 ןטָארטענסיױרא ךיילג זיא טעלממַאּפ ןבָארג סונאצנשי ןגעקטנַא 1 ןעניפעג

 םנופ רעכאפרַאפ רעטנאקַאב ןיוש זנוא רעד 'םישנה חבש , א טימ

 רערַאבטכורפ רעייז ,רעמורפ רעד טָא .ןואיְל רטימ דוד ,'"דורק הלהת,

 ןיא '''ר תומחלמ , טנ''בלר םעד זַא ,טנטסּפעג טָאה םָאוו * רעטאפראפ
 "ראס רעייפ ןפיוא ןעקנַאדעג עשיסרוסיפא ענייז רַאֿפ םיא לָאז ןעמ טרעוו

 ,רעצעש"ןעמאד ןוא רעלַאװַאק רעטנַאלאג רעייז א ןעוועג יא -- ןענערּב

 ףרענעעזעגנָא ןַא ןרָאװעג ןלעטעג יוזַא זיא ''םישנה חבש , במַאריפיד ןייז

 לאז רע ןואיל רטימ ןטעבעג טָאה יז זַא ,הרש ןעמָאנ ןטימ עמַאד רעשידיי

 ירעד טָאה ןואיל רטימ .טעּברַא ערעטערג א ןעמדיוו עמעט רעּבלעז רעד

 ענעשטנווועג סָאד :ןטוא ןקיטרַאננייא ץנַאג א ףיוא השקּב עקיזָאד יד טליפ

 -אק ןטצעל םעד ףיוא שריפט ַא ןופ םרָאפ ןיא טסַאפרַאפ רע טָאה קרעוו

 יר טבילעג - גנורעטסיינַאב ַאזַא טימ ןרעוו סע ּוװ ,'ילשמ , ןיא לטיּפ
 ײקַארַאכ רעייז זיא ''שוריפ,, רעקיזָאד רעד ,''?יח תשא , רעד ןופ תולעמ

 "ורפ רעד ,ןואיל רסימ דוד .חפוקת רעקידנפערטאב רעד רַאפ שיטסירעט

 ןופ רעּבָאהּביל רעקראטש א ןעוועג זיא ,לפוקמ רעסייחה ןוא 8 בר רעמ

 ןוא עשיניײטַאל יד טרידוטש קשח טיורג טימ טָאה ,* עיזעאּפ ןוא קיזומ

 יעילַאטיא ןוא עשיערבעה ןבירשעג טּפָא ןיילַא ןוא רעטכיד עשינעילאטיא

 טָאד ןריצאב סָאװ ,תולעמ עסיורג יד ןזייוורעד וצ ידכב 5 ףעריל עשינ

 תשא , ףיוא שוריּפ ןייז ןיא טיוא ןואיפ רסימ טנכער ,טכעלשעג-ןעיורפ
 ןבָאה ןעיורפ עטסירַאב סָאװ ,שפניתריסמ ןוא םישעמ ענייש יד "'ליח

 ןואול רסימ ייברעד טצונַאּב ןלעווק סלַא ,ןזיווַאב ןטייצ ענעדײשרַאֿפ ןיא

 ןוא עשימיור עטלַא יד ךיוא רָאנ ,םישרדמ יד ןֹוא ךומלת םעד זיולּב טינ

 ,103--104 ,ןטרָאד 1

 ,26 ,'ערָאּברעטמעל) :עו םירוביח עקילָאצליפ סנואיל רסימ ןופ רעטסייר םעד 8

 ,עדעררָאֿפ ,'םימכח "ובפ, ן'א "מע ,97 ףר ,"רודל הלתגהש 4111-6

 ןופ ליימ רעטצעל רעד ,רָאי 18 וצ הכימס ןעמוקַאב טָאה ןואיל רמימ דוד 5

 .גיבי"עטָאמ רעד ןיא עיצקעלָאקייבּפרה ןיא ןענופעג ךיז םָאה גנולמַאזית"וש טנואיל רסימ

 .עגוטרָאּפ רעד ןשיװצ תקולחמ םעד ןגעװ קקס םנואיל רמימ ,דַארגנינעל ןיא קעטָאיל

 ףובכא) רלעמנרעב ,ש טכעלטנפערַאפ םָאה ןָאלװַא ןיא הליחק רעשיררפס ןוא רעשיז
 ,(1898 ,"םימכח

 הכוהאה האישיאופחו הצלחה רפסמ םרפבוע 1 ןײלַא טניירש ןואיל רטימ דוד +
 | ,"ףואמ ילצא

 ףסימ טלײצרעד הרש עמטַאד רעשנַאמרעד ןבױא רעד וצ גנורגעו ןייז ןיא 5

 עטשהמ עיפשה ילע ותלמחל יכ ,יל היחש 'ד ילֹול ישאֹו לע תורצה ימ ופצא  ןואיל
 ןיב הרותב ןיב תולורג תוריקח יתישעו ,,,םיבר םירובח תושעל ינרזע יגכמפיו ותברנ חורו ותמכח

 ירצ נ ןושלבו ירפע ןושלב םיבר םיוורװ בג םג ,אישוסוליפב ןיב תוקטּפב
 ,(33 ,אװ '.לכיב ,רבעהא ן97 ,"רורל הלהתפ } 08 ,ָא ,"ערָאברעטמעלא עו) "ואנפה תֹותעב
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 ןוא .'םירישה ריש, סיוא םיקוסּפ .רוטַארעטיל עשינעילאטיא עיינ
 ןוא יֹדיווָא סיוא ןטאטיצ םימ טנאה ייּב טנַאה םיא ייּב ןעייג ''םילהחת

 ןוא עקרַארטעּפ ,שטירטאעּב ןוא עטנַאד סיוא תויַאר טימ ןוא ,לוטַאק

 רכימ טסנעש ןפַאש ןשירעטכיד סעקרַארטעּפ ןופ ןידלעה רעד טָא .,ַארּוַאל

 ּוּבֶאה עליפ זַא ,ןזייוורעד וצ ךיז טסיילפ רע וו ,טעּברַא עלעיצעּפס ַא ןואיל

 עשירעטכיד א זיולּב זיא ַארוַאל ענייש יד זַא ,ןעניימ ייז ןעוו תועט א

 יד ןַא ,תויַאר טננערּב ןואיל רסימ .עיזַאטנַאפ סעקרַארטעּפ ןופ האצמה
 -ָאנ ןטימ ןָאזרעּפ עלַאער ַא זיא ןטענָאס עטמירַאּב-טלעוװ יד ןֹופ ןידלעה

 .1 ןָאינייַא ןופ טנגעגמוא רעד ןיא טניוװועג טָאה סָאװ ,ָאטערּבַאל ןעמ

 ןמָארטעגסױרַא זיא ,ןואיל רפימ יוװ ,תובהלתה רעקינייוו טימ טינ

 ןְּבא הילדרג ,'הלּבקה תלשלש , לעּב רעד ךיוא רעצישַאב-ןעיורפ סלַא

 ךיוא ךיז טסיילפ יױזַא ,םּתעשֹּב רעטיר עכעלרעטלַאלטימ יד יװ ,איחי
 -ַאֹב ןיא יורפ יד זַא ,ןזייוורעד וצ רעקירָאטסיה רעשידיי רעמורפ רעד

 ענייש יד ןופ תונּתמ עַּלַא טימ טריצַאּב ןוא תולעמ עלַא טימ טקנעש
 ,ןטמ רעד יו סוחי ןרעסעּרנ ליפ ןופ זיא יורפ יד זַא .סעזומ עכיירטסנוק

 ןַאמ רעד סָאװ ,טקַאפ םעד סיוא ,גנוניימ סאיחי ןּבא טיול ,ןיוש ןעמ טעז

 ןייז .ּפיר סנשטנעמ םנופ רעֹּבֶא יורפ יד ,ןפַאשַאּב ּביוטש סיוא זיא

 5846 0606 40ח06, ַא טימ איתי ןּבא טקידנערַאפ קרעוו-רונינט
 ןופ ןעיורפ עטמירַאּב עליפ סיוא טנכער ןוא (ןעיורפ יד רַאֿפ חבש ַא)
 ענעדיישרַאפ ףיוא ןעוועג םש הנוק ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןטייצ עקילָאמא

 ,2 ןטיּבעג

 ײוטנַאמ רעד ןטָארטעגסױרַא ךיוא זיא רעקידייטראפדןעיורפ סלַא

 -ןעיורפ יד ףיוא רעפטנע סלַא ,ּומוס הדוהי ,רָאטקעריד-רעטַאעט רענַא

 סָאד .(ץוש-ןעיורפ) ''םישנ ןגמ,, ןייז רע טּביירש ןטעלפמַאּפ עכעלדניימ
 יאנוש , יד ןֹופ רענייא ןוא ,ןייז ?חומ טנעקעג טינ רעננעק יד םיא ןּבָאה

 יטלש , טעלפמַאּפ ןקידרעזייּב ַא ןּביושעגנָא טָאה ,ונַאפ בקעי ,''םישנה

 "וטעַאמ םעד,, ומוס הדוהי טימ ּפֶא קרַאטש ךיז טנכער רע זו ,''םירובנה

 * (ונַאבוטנמ) ''רענַא

 יד ףיוא ךיוא טרעיינ ,טסנוק ןופ טיּבעג ןפיוא זיולּב טינ רעּבָא

 ַאוטנַאמ ןיא הליחק עשידיי יד טָאה טפַאשנסיװ ןופ ןטיּבעג ענעדיישרשפ

 ,ןויוועגנָא רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ .רעטערטרַאפ עלופטנַאלַאט עריא טאהעג

 שצרא רעטעדליּבעג רעד ַאוטנַאמ ןיא טָאה ה"י ןטנצפופ ןיא ךָאנ זַא

 691-94 ,א ,תסטי 64. 66  ןטוטספ :עז 1

 ,147--139 ,} ,"עדָאּברעטמעל , 3

 ,133--124 ,} ,"ערָאּברעטמעל, 8



 13 ןדיי ייּב ףומַארעמיל רעד ןוֿפ עטמכישעג יד

 עשיערכעה עטשרע יד ןופ ענייא (1416 ןיא) טעדנירגעג תנוּב םהרבא
 הדוהי קרעוװו עכעלטפאשנסיו ענייז ןפַאשעג םָאה ךיוא םרָאד .ןקורד

 טכַאמעג טרָאד זיא ח"י ןטנצכעז םניא ןוא (2 'ּפָאק ןביוא עז) ןואיל רסימ

 .טעטיסרעווינוא עשידיי ןלעיצעּפס ַא ןדנירג וצ ווורּפ רעטשרע רעד ןרָאװעג

 -רָאפ ייווצ יד ןופ ןעמענ יד טימ ןדנוברַאפ גנע זיא וורּפ רעקיזָאד רעד

 ןוז ןייז ןוא דוד ,ילַאיצניװַארּפ עילימַאפ רעטעדליּבעג רעד סיוא רעייטש

 -םי ןיא רָאנ טינ יקּב רעסיורג א ןעוועג זיא ילַאצניבורּפ דוד .םהרבא

 יד .ןטיּבעג עכעלטפאשנסיוו ענעדיישרַאפ ףיוא ךיוא םרעיינ ,דומלּתה

 ,ןבירשעג טָאה ילַאיצניװַארּפ דוד סָאװ ,סרעוו עשיגָאלַאליפ ןוא םישוריּפ

 ןייז ןנעוו ,ייז ןופ םענייא ןגעוו זיולּב ןוא ,ןעגנאגרעד טינ זנוא ֹוצ ןענייז

 עטנַאסערעטניא םימודאה ןמ הירזע רעטמירַאב רעד טינ ,''הנלפהח דוד,
 .1 םיטרּפ

 זַא ,ןזיוועגנָא ןלייט עקידרעירפ יד ןופ םענייא ןיא ןיוש ןּבָאה רימ

 .טסירק רעכעלטפאשנסיוו רעד ןיא ךיוא טרעיינ ,ןריי זנוא ייּב זיולּב טיג

 שרוק ןוש5 זַא ,ללֵּב רעטלעטשענטסעפ םלָא ןטלָאנעג טָאה טלעוו רעכעל

 עלַא טדערעג ןּבָאה ריא ףיוא ןוא ,טלעוו רעד ןיא ךַארּפש עטסטלע יד זיא

 -גסיוו סָאד טווורַּפ ילַאיצניװַארּפ דוד .''הנלפהה רוד,, ןזיּב םלועה תומוא

 עקידרעטעּפש עלַא ןיא זַא ,זיײװַאּב םעד ךרוד ןקיטעטשַאּכ ךעלטפַאש

 -ןעטומ רעטלַא רעד ןופ ןטנעמעלע עליפ רעייז ךיז ןעניפעג ןכַארּפש

 סיוא ,בגא ,טנכער רע .ןבירשעג זיא לביב יד רעכלעוו ףיוא ,ךַארּפש

 ןעמאטש סָאװ ,רעטרעוו עשיניײטַאל ןוא עשיכירג טנזיוט ייווצ עצנגג

 2 שיטרבעה סיוא שינַאלַאמיטע גנוניימ ןייז טיופ

 ןוז ןייז טימ ןעמאזוצ ילַאיצניװַארּפ דוד טָאה 1804 גנילירפ ןיא

 -נעעזעגנָא יד וצ טקישעצ (אוטנַאמ ןיא טצרַא רענעעזעגנָא ןַא) םהרבַא

 טימ ןענעקאּב ייז ּוװ ,* "ארוק ?ופ,, ַא תוליחק יד ןופ רעייטשרָאפ עטס

 ,טיילעגני עשידיי רַאֿפ "םיסכחל דעו תיֵּכ , א ןדנירג טסעיֶארּפ רשייז

 -לא ךיוא ןרידוטש ןענַאק םידומיל עשידיי טימ ןעמאזוצ טרָאד ןלָאז ייז

 סיראטיר ,עיפַארנָאמסָאק ,עיפָאזָאליפ ,ןיצידעמ יו ,ןטפַאשנסיװו עניימעג

 457 'ּטַאק ,"םיגיע רואמא 3

 .נײַא שכייל ןיא ,"םיניע רואמע ןיא טכַארּבעג ןרעװ סָאװ ,ןליּפשיב יד םיוא 3

 ?גסיו םוש ןייק ,םקנופדנַאמש ןקיטציא ןופ ,ןּבָאה ןזײװַאּב סילַאיצניװָארּפ זַא .,ןעזוצ

 יד הנררס רעקירעדינ ךרעּב ַא רַאֿפ סָאװ ףױא תודע וױלב ןגָאז ײז ,םרעװ ןכ;לטּפַאש

 .ןענַאטשעג טלָאטעד ךָאנ ןיא גגושרָאּפ-ךַארּפש עקידנכיילגרַאפ

 םניא טכעלטנפערַאֿפ םָאמשרעּבלַאה ןטשרע םוצ םטָאה "ארוק לוקא םעד 8
 יא רעשמייד ַא םיִמ םקוררעגרעביא םיא טָאה ןָאטעדיג ןוא .29-21/ 'םוג ,ש ,"ןוגבלהפ

 675- 164 ,"םםירשטסעפ רענילרעב} ןיא גנוצעורעב
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 ,"ארוק ?וק , םעד ןיא רימ ןענעייל ,עימעדַאקַא רעשידיי רעד ןיא .וו"זַאא
 ךיוא ןוא שיכירנ ןוא ןײטַאל ,ןכַארּפש עטלַא ןרעוו טרידוטש ךיוא ןפרַאד
 ,.1 טסנוק-ּביירש ןוא עינָאלָאליפ

 ןעוועג ןענייז ילַאיצניװָארּפ עילימַאפ רעד ןופ דניירפ עטונ עטנעאנ

 רעד :אוטנַאמ ןיא הליהק רעד ןופ רעיײטשרָאפ עטסדנטַײדַאּב יד

 ןט16 םנופ םוטנדיי עשינעילַאטיא סָאד סָאװ ,רעקידערּפ רעטסדנצנעלג

 רעד ןוא ,2וטַאקסומ ףסוי ןֹּב הירא הדוהי --- טנַאמרַאפ טָאה ה"י

 ןמס הירזע ,הפוקת:סנאסענער רעד ןופ רעטנרעלעג רעשידיי רעטסערג

 .םימודאה

 ץנַאג ןעננאגרעד זנוא וצ ןענייז עיפַארנָאיּב סוטאקסומ ןגעוו
 -יסיירד יד ןטימניא ןרָאּבעג זיא רע זַא ,זיולּב ןסייוו רימ .םיטרּפ סינייוו
 תמחמ .ַאנָאקנַא ןּבעל ,ומיסִא עלעטעטש םניא ה"י ןט16 םנופ ןרָאי רעק
 םנופ ןייטשוצסיוא טָאהעג ןּבָאה ןדיי רענָאקנַא יד סָאװ ,תופידר יד
 -טומ רעננוי רעד טָאה ,(1858--1854 ןיא) ןטרעפ םעד סוליוּפ טסּפיוּפ
 רע צו ,אוטנַאמ ןיא טצעזַאּב ךיז ןוא םייח ןייז ןזָאלרַאפ טזומענ וטַאק
 -ָאפ רעמעדליבעג רעד ייּב םַאנּפױא ןכעלדניירט רעייז ַא ןענופעג טָאה
 וטַאקסומ ףָאה עילימאפ רעקיזָאד רעד קנַאדַא .? ורָאטערעּב יצנימ עילימ
 רעד רעטנוא גנודליּב עקיטײזלַא ןַא ןעמוקַאּב וצ טייקכעלנעמ יד טָאהענ
 -עטַאמ ןכעלדנירג םעד ,ןוז ןרעטלע סילַאיצניװָארּפ םהרבא ןופ החנשה
 .+ ילַאיצניװַארּפ השמ רעקיטַאמ

 עטסטנַאסערעטניא יד ןופ ענייא קפסיילּב זיא וטַאקסומ הדוהי

 "טנַאסענער רעד ןופ םוטנדיי עשינעילַאטיא סָאד סָאװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ

 -םיוא ןַא :ןעקנַאשַאּב רוטַאנ יד םיא טָאה ךַייר .טגָאמרַאפ טָאה הפוקת

 ױרעדנצנעלנ ַא ,רעטכיד ןתמא ןַא ןופ ץוצינ א טימ טסיליטס רעטנכייצענ

 :ןורעפ עקידנגלָאּפ טימ ךיז טקידנערַאפ "ארוק לוקע רעד 3

 לא תהרותל דוחו ראפ תתל בל ומישו יח לא ינּב ומוק
 לארשיב םג םימכח וברה ,הניב ונק ,המכח ונק ,ושוח
 לאוש לכל ושקובמ םקי ,הרוה םוקט לא םכינב וחלש
 ,לאונ אבו שיחי םנו ץקי וז הלודג הוצמ רבד תוכזב

 ְןארַאפ ןעניז ושַאקסומ ןעמָאנ-ןעילימַאּפ םעד ןופ גנּוײטשטנַא רעד ןנעװ 2

 +םוכ הדוהי תודלוּתע ןיז ןיא ןזײװרעד םוורּפ םױּבלעפּפַא אֹּבַא .תורעשה ענערײשרַאּפ

 ףסוי ןּבי הדוהי רשאֹּב ,'אתוכומא טרָאװ םנופ םמַאטש ןעמָאנ רעקיזָאד רעד זַא ,"ּוּפַאק

 ,לקינייארוא ןַא סאתונז םהרבַא ןטסּוװַאּב םעד ןעװעג דצ םרעמומ רעד ןופ זיא

 !עּבַאנפױא עמשירע) "הדוהי תוצופנ, גנַאפנָא ןיא וירב םוטַאקסומ עז 5

 ײעג ומַאקסומ ךימלת ןײז טָאה (1576 ןיא) םיױט ןײז ְךָאֹנ ,1504 ןיא ןרָאּבענ 4

 .(ג"ל שורד ,"הדוה' תוצופנפ ןיא םקורדעג) דפסה ןסיורנ ַא םיא ףיוא טכָאּפ
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 ןטסיראב םעד טקיצמנַא טסנוק-רענדער ןייז םימ טָאה סָאװ ,רעקידע'רּפ

 עלַא יד טימ לופ ייברעד עקַאט ןוא --- 1 ָאנורּב ָאנַאדרַאשזד רעקנעד
 "רַאננייא רעקיזָאד רעד רַאֿפ שיטסירעטקַאראכ יוזַא ןענייז סָאװ ,תוריתס

 רעד רַאֿפ תולעפתה עסיורג :הפוקת רעכעלנייוװעגרעסיוא ןוא רעקיט

 תובהלתה עקראטש ןוא -- טסנוק רעשיסאלק ריא םימ טלעו רעקיטנַא

 ןוא ןשרָאפ ןעיירפ ךָאנ גנארד רעשימרוטש ;ןעגנומערטש עשיטסימ וצ

 ןוא תוישעמיעּבַאּב יײלרעלַא ןיא ןּביולג רעװיַאנשידניק ןוא -- ןסיוװ

 ןוא -- םֹוטרעטְלַא ןוא עטכישעג וצ סערעטניא רעסיורג ;הלּבח יכאלמ

 ,וטַאקסומ .רבע ןשירָאטסיה םוצ ענונב שוח ןשיטירק ןטסדנימ םעד ןָא

 ןעועג ךיוא זיא -- ,חבישיישאר רעבושח ןוא ןשרד-לעב ןוא בר רעד

 ןוא תולימת עקיצרַאה טסַאפרַאפ טָאה רע 2 קיזומ ןופ רענעק רענייפ ַא

 -ַאֹב םנופ טיוט םעד ןפָארטס ענייש ןיא ןעוועג דיּפסמ טָאה ,* םיטויּפ
 ,4 ןרַאק ףסוי -- ',ףסוי תיֵּב , ןוא ''ףךורע ןחלוש ,, לעב םעד ,קסוּפ ןטמיר

 ןינָאצרעה רעננוי רעד ןופ טיוט ןכָאנ סעיגעלע ןבירשעג ךיוא טָאה ןוא

 םיא ייב ןענייז ?ביב רעד סיוא םיקוספ -* אטיראגראס ,,ַאיַאװַאס סיוא

 ,עינַאלַאטימ רעשיכירג רעד םיוא תוישעמ םימ תוגכש רעטנעַאנ ץנאנ ןיא

 "ןיווק ,ָארעציצ סיוא ןטאטיצ ןיֵא רע טכעלפ ל"זח ירבד יד ןשיווצ ןוא

 ףעטפָא --- ןוא טילקַארעה ,וטסירַא ,ַאלָאדנַארימ יד ַאקיּפ ,ידיווַא ,ןַאילימ

 יד ןגעו ערעל סנוטלּפַא 2 "ןָאטַאלּפ ןכעלטענ ,, םעד םיוא ,ןעמעלַא ןופ

 ףעכעלטעג רעד ןגעװ ,טלעוו רעד ןופ חמשנ רעד ןגעו ,ןעעדיא-טנורג

 ןוא ןקירדסיוא טימ ןטכאלפענפיונוצ ,םיא ייַּב ןעניד ,גנולַארטשסיױא

 / זתושרד ענייז עליפ ןופ עמעט-טפיוה םלַא ,םילּבוקמ עשירדיי ןופ םארמימ

 ףגיושנָא יד ןוא ערעל םנוטלּפַא ןשיווצ טייקטנעאנ עשיעדיא עקיזָאד יד םֶא

 טָאה ,קיטסימ רעשידיי רעד ןיא עלָאר עקידנטיידאב אזא ןליּפש סָאװ ,ןעג

 ,29 ,ׁשָוו ,' לבב .רבעה ,פ טפירשטייצג עז 1

 החנמא ןייז ןיא תודע טנָאז רטרוּפ םחנמ .'א שורד ,"הרוהי תוצופנא עז *
 ,"טקיזומה תמכחב וגרודב םילודגה ןכ רחא היה וטַאקסומ הדוי 'רק { "הלולּב

 ףע סָאװ ,םימ יקיפא לא גורעה ליאכ} הליפת ןיײז ויא ןייש סרעדגוזַאּב 8
 ןוא טרַאגעג ןּבָאה עלַא ןעװ ,שינעקירט רעסיורג רעד תעשּב 1390 ןיא טסַאֿפרַאפ טָאה
 ,"רחשה תליאע גנולמַאז:תוחילס רעד ןיא טקורדעג ןיא הליפת יד) ןגער ףוא ןטעּבעג
 ,(162-6161 ,ו , 612 ,ַאוטנַאמ ןיא ןבענננסױרַא םָאה "רקונל םירמושק הרבה יד סָאװ

 ,16/ ,}} , רמהג רצואע עז 8

 ,59-65/ 8 ,םיצ ,םױבלעפּפָא 5

 רימ) 222 ,200 ,138 132 ,16 40 ,4) ,10 ,28-27 ,35 ףד ,'הרוהי תוצומנא 5
 ,(1509 ,עבָאגסיוא רעגַאיצעגעװ רעטשרע רעד םיול ןרימיצ

 , ה"רחי ;?הצופנא לנולמַאזיתושרד ןיי ןיא 7
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 טּביולגעג טסעפ טָאה רע ?ייוו ,,1 ךעלריטַאנ ץנַאג רַאפ ןטלַאהעג וטַאקסומ |
 רעּביא עזייר ןייז תעשּב טָאה ןוטלּפַא זַא ,עדנעגעל רעטלַא רעד ןיא
 ךימלּת רעיירט ןייז ןרָאװעג ןוא איבנה והימרי טימ טנַאקַאּב ךיז םירצמ
 ,2 רערערַאפ ןוא

 +יוא זיא ,עטנרעלעג עכעלטסירק ןה עשידיי ןה ,ערעדנַא עליפ יו
 ןטפַאשנסיװ ןוא תומכח עֶלַא זַא ,טנייצרעּביא טסעפ ןעוועג וטַאקסומ
 רע סָאװ ,עקַאט ךיז רע טרעפטנערַאּפ טימרעד ןוא ;ןדיי ןופ ןעמַאטש
 ערעייז ףיוא ךיז טציטש ןוא םלועה תומוא ימכח יד טפָא ױזַא טריטיצ
 ערעזנוא ןופ ךָאד טמאטש --- רעטנוא רע טכיירטש -- ץלַא סָאד ,, .תוער

 -סומ ייַּב .2 'תורצוא ענעגייא ערעזנוא קירוצ זיולּב רעק ךיא ;ןלַאװק

 עֶלַא ןופ עבַאנפיוא יד זַא ,ןעוועג טינ קפס םוש ןייק ךיוא זיא ןוטַאק

 ךיוא ןוא .םימשה ןמ הרוּת יד ,הנומא יד "ןענידַאּב , זיא ןטפַאשנסיוװ
 רעקיזָאר רעד ןופ טײקנטלָאּפשעצ יד טלוּב ץנַאנ ךיז טזיװַאּב םעד ןיא
 טימ ...םיכרד תשרּפ לע ,געוודייש םייּב ןענַאטשעג ךָאנ זיא סָאװ ,הפוקּת
 םעד ןייז ףרַאד יירפ זַא ,וטַאקסומ טקידערּפ גנורעטסייגַאּב סיורנ
 טינ ףרַאד הריסח עכעלטפאשנסיוו יד ןוא קנַאדעגרעשרָאפ סנשטנעמ
 ךיז --- ,רע טרעלקרע --- ,ןפרַאד רימ , .ןטָאּברַאפ ןוא ןעמיוצ ןופ ןסיוו
 יא טָאנ :תלהק ןֹופ רעטרעוװ עגנערטש יד ךרוד ןקערשרעּביא ןזָאל טינ
 ןפרַאד רַאפרעד ,דרע רעד ףיוא טסעקנָאלּב שטנעמ וד ןוא ז!עלמיה יד ןיא

 רַאפ ןרעיוט יד ןענייז ןסָאלשרַאפ טינ .דייר ענייד רעקינייוו סָאװ ןייז
 ,הּבררַא .הריקח ןופ טיּבענ םעד ןיא ןעמָאנ סטָאנ ןיא ןעמוק סָאװ ,יד
 קנַארעג-רעשרָאפ ןייז טימ ןעגנירדוצניירַא בייוחמ ןיא ?יּכשמ רעדעי
 -סומ ךָאֹד זיא ייּברעד עקַאט ןוא .* "דנַאטשמיא רָאנ זיא רע םייוו יו

 דער יר --- (תורואמח) ''רעטכילעג ,, ייווצ יד ןופ זַא ,טגייצרעּביא וטַאק

 תסיש יפ לע םלועה תא קיהכהל רוא תפימעפ :28-27 ,'הדוהי תוצופנ, 1

 עשוהי 'וו .,,.ל"זח תערל הואמ ברקתהל ןומלפא תועד ולגריהש הטמ ,ונתרותו ןוטלּפא

 *עג ןוא הטש סניטלּפא ןשיװצ תונרק םעד ףױא ."ןוטלּפַא תעד םע םיכסמ הימהנ 'רב

 ַאויּמ םייא לאיחי ןיטַאקסומ רַאפ ןויחעגנָא ןיוש םָאה רומלתה יטכח יד ןופ תועד עסיװ

 ,(844 ,32 ,"תואנק תחנמ,)

 | 63 'מיס ,'ר קרּפ ,"הדוהי לוקפ ז 3

 םימ בואשל יתלנריח רשאמ המתת לאוע :'3 !םע ,3) ףד ,"הדוהי תוצופנ, 3

 ונתנ ונדימו לכה ונדימ ןכ סאו ,,ונראב ךותמ םילוונ ילצא םה ירהש ,ונתלוז תורובמ

 ,"סה ונטחלו םימה ונל ,יתצצר ימ תאו יתקשע ם תא ,,םהירברמ ינא חקול םאו ,ונל

 םיקלאה :תלהק רפאמ נדגננ דומעי יכ םנוא :'א 'םע ,20 ףד ,ןטרָאד 4

 ינפב - תלד הלעננ אֹל םוקס לכט ,םיטעמ ךירבד ויהי ןכ לע ץראה לע התאו םימשב

 סיקמ רע קידביש ליכשט לכל בייחסט אוה -- הּברדא ;הריקחה רעשב 'ד םשב םיאבה

 ?תעגמ ודיש
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 ;טכיל ןגייא ריא טימ עטשרע יד זיולּב טנייש ,טמַאשנסיװ יד ןוא עיניל

 טימ -- ןלארטש עטלניּפשענּפָא טימ טכייל יז ,-כבֶא טפאשנסיװ יד
 ,עקאט ראפרעד 2 הרות רעכעלסעגנ רעד ןופ טסינעג יז סָאװ ,ןלארטש

 לָאז המכח עתמא זא ,ןייז טלַאסעג םינ רָאג ןָאק ,וטַאקסומ טרעכיזרַאפ
 ןעמ ןעוו ,ןלַאפ עלַא יד ןיא ,הרות רעד טימ הריתס ןיא ןעמוק זיא'ס ןעוו
 סָאװ ,ןעקנאדעג עכלעזַא רעשרָאֿפ עכעלטמאשנסיו יד ייב ָאי טנגענַאּב

 יד קידלוש ןיולּב .םעד ןיא ןענייז -- הרות עכעלטענ יד רתוס ןענייז

 עכלעוו ,תועידי עכעלטפַאשנפיװ יד טשלעפעג ןּבָאה סָאװ ,',םיפסלפתמ ,,

 ?ןלאוק עשידיי ןופ טמפעשעג ןּבָאה ייז

 עתמא סָאד זַא ,רעכיא וטאקסומ טרזח ,ןעקנעדעג רעּבָא זומ רעדע

 ןופ ףליה רעד טימ ,יד ךרוד ןכיירגרעד טינ רימ ןענַאק קילג עקיּבייא

 רשוא גישהל ?כונ אל) ןטפַאשנפיװ ענעטַאשעג ,דנַאטשרַאֿפ ןכעלשטנעמ

 ךרוד רעד -- הנקנה לכש רעד, .(הוישונאה תומכחה תועצמאב יחצנ

 ,ןָאמ עצלָאטש יד זיא ,דנַאטשראפ רעטלקיװטנַא חריקח רעכעלטפאשנסיוו

 - רוב ןומ טיבעג ןפיוא טירשרָאֿפ ןכעלשטנעמ ןופ לָאבמיס רעטסכעה רעד

 טקנעשאב יז רָאנ סָאװ ,עּביל ןֹופ ןָאפ עתמטא יד טינ רעּבָא זיא סָאד ;ננוד

 5 "".ןפעל ןקיבייא ןטיס המשנ רעזנוא

 ןיפ ץוצינ ַא טימ ןוא סעיצָאמע עטלקיוטנא-ךייר טיפ שטנעמ א

 ןיא רעד ןבעגענּפָא ךיז תובהלתה סיורג םימ וטאקסומ טָאה ,רעטכיד א

 יד ,רודה ילודנ יד ."רמסנה תמכח , ןטליהעגנייא שובל ןשינָאטַאלּפ

 םָאד -- תודוס טטספיט יד ןופ רעטכעוו יד ןוא ןטעטירָאטיוא עטסערג

 שארּב ,םילבוקמ יד ,"'תמאה ימכח , יד ןגיוא םוטַאקסומ ןיא ןענייז

 ןב ןועמש 'ר 'ןכעיטענ  םעד ,רחוז ,, ןקילייה םנומ רעפעשַאב ןטימ

 שודק יִמ) ןטייצ עלַא ןיא ןבעל ןלעו סע רעמרעוװו סעמעוו,, ,יאהוי
 טליפ םילבוקמ עשידיי יד ןופ םסייג רעד ןוא .(י"'בשר יקלאה םייק םלועלי

 וטַאקסומ עכלעוו ןיא ,רעדליב עשיטעֶאפ יד ןיא ךעלטייד ץנאג עקַאט ךיז
 ןכעלדנעמוא םעד ןופ גנוײטשטנַא יד ,"תישארב השעמ , יד טרעדליש

 ןייז ןופ ?אווקרוא ןטשרע םעד --- 'הנושאר הדוקנ , רעד סיוא לַאטלעװ

 .* ןרעוו ןוא

 4174 ,12 ,68 ,ןמרָאד 3

 וניא תיקלאה הרותה לא ןומכזה ןס אצמנה תודננתהה םלואוע 168 ,ןטרָאד 5

 ,?םומיו תוסכחה רכנגש םיפסלמתמה דצס אלא

 לבא ,תישונאה הלכשהה עהממור לגד אוה הנקגה לכשה זװ יכא 168 ,ןמרָאד 8
 ,םייחב רגשפג םָׂשֹה הבהא לגד תמאב הז ןיא

 621 ןיא 8 ,4 שי רד ,ןטרָאד 5
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 סיוא ןטַאטיצ טימ וטאקטומ ךיז טסיילפ ,רענדער רעלופטנַאלַאט א

 רבכעלשטנעמ םנופ טייטַאּב ןסיורג םעד ןכייירטשוצרעטנוא רהחוז םעד

 ןופ עלָאר רעלַאסרעוװינוא רעד ןגעוו סָאטַאּפ סיורג טימ טדער ןוא ,טרָאװ

 "'תמאה ימכח,, יד ףיוא ךיז קידנציטש עקאט ןוא .1 טעּכעג ןוא הליפּת

 סָאד ,ה ש ע מ יד זיא רקיע רעד זַא ,ןזייוורעד וצ וטַאקסומ ךיז טסיילפ

 -סומ טכיירטש ,תווצמ יד ,ן ָא ט רעטכַארּבלופ ןליו םנשטנעמ םעד ךרוד

 ,םעד ךרוד טשרע רעּבָא ,ןלָאּבמיס זיולּב עקַאט ןענייז ,רעטנוא וטַאק

 ןךוא טָאבעג םנופ ןוא ,ןָאטענּפָא ןוא טליפרעד טרעוו הווצמ יד סָאװ

 ןיא טרעּפרעקרַאפ ןליוו םנופ גנוגנערטשנא רעד ךרוד יז טרעוו לעפַאּב

 רעקידעבעל סלַא הלנתנ יז טרעוו םעד ךרוד טשרע -- ןָאט ןכעלשמנעמ

 -טנא םיא ןיא סָאװ ,ןרעוו ןוא ןייז זופ טייק רעכעלדנעמוא רעד ןיא גניר

 .טטוק וטאקסופ 2 םלועה תַאירּב ןומ דוס רעכעלטעגנ רעד ךיז טקעלּפ

 יד רעטנוא סרעדנוזַאּב טכיירטש ןוא אצוי-לעוּפ ןשינָאל םוצ רַאפרעד

 .,םייקמ תווצמ יד זיא סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ רעד ןופ עלָאר עלַאסרעוװינוא

 םא, :ץאז ןטנַאקַאּב סגקזח ללה .ןָאט ןקידתושממ ןיא ייז טרעּפרעקרַאפ
 "ייטש ןקיטרַאננייא ןייז ףיוא וטַאקסומ טרעלקרעד ,'!ןאכ ?כה ןאכ ינא

 -עד שיטקַאפ ךָאד ןיא ,ךיז רַאֿפ טלעוו עניילק יד ,שטנעמ רעד ,, :רענ
 עלא ןופ סָאמ יד זיא רע ;טלעוװ רעד ןופ ללח םניא טקנוּפ רעלַארטנעצ

 טכיירמש ,רַאפרעד עקאט ןוא !זיא'ס סָאװ ,ץלַא ,''ל ּכ ח,, זיא רע ;ןטרעוװ

 םָאנ יו םעדכַאנ טשרע זַא ,הרוּת רעד ןיא טייטש ,רעטנוא וטאקסומ

 טָאה טלָאמעד טשרע ,בוט יכ םיהלא אריו -- ןפַאשַאּב שטנעמ םעד טָאה

 8 !זיא טלעוו ענעפַאשַאּב ןייז ןייש יו ןעזרעד רע
 היוא ןטסינַאמוה יד ןופ קוק רעד ןוא םילבוקמ יד ןופ ןעעדיא יד

 ןצלעמש טייקכעלנעזרעּפ רעכעלשטנעמ רעד ןופ עלָאר רעכעלסילשסיוא רעד

 רעצנַאגשינַאמרַאה ןייא ןיא רעקידערּפ ןכיירטסייג רעזנוא ייּב ףיונוצ ךיז

 ןַא ;דליּב ךעלּביל-קיצרַאה ןקידננלָאפ ןיא טרעּפרעקרַאפ ןרעוו ןוא ,ךַאז

 ןיא סנּפָאקוצ דוד ךלמ םייּב זַא ,טלייצרעד עדנענעל עשידומלּת עטלַא

 ,הוצח וצ ןעמוקעג זיא'ס רָאנ יו ןוא ;ןעננַאהעג ?דיפ ערַאברעדנּוװ א

 ץטסלופטכַארּפ יד ןוא ,טרירַאּב ?לדיפ יד ןופ סענורטס יד עלעטניוו ַא טָאה

 ערַאּברעדניװ עקיזָאד יד .טלעוו רעד ןופ ללח םעד טליפעגנָא ןּבָאה רענעט

 לּבוקב רעד ןוטַאקסומ ןיא ןייװנשײצ זיא ייברעד ,44 ןוא 42 שורד ,ןטרָאד 1

 ןוקירטוג עקיצנוק ןוא "תויתוא יפוריצ, ןיא ךיז טפיטרַאֿפ רע ןוא ,רענדער םעד רביג

 .(3 'ּפַאק ,ןש ,'הדוהי לוקע ןװ א ,208 ,55 ,54 ,,הדוהי תוצופנא עז) תואירטמינ ןוא

 לש תורוגצ ךרוצל .לעפב .תוצמ לש ןמויכ רקיעע ;36 ,"הדוהי תוצופנ, 2

 .ו"א 87 ,84-83 ,17 ,;םרָאד : ךיוא עז ."זלעמ

 ,40--28 ,ןטרָאד 8



 129 ןדײ יב "וֿפָארעשיל רעד ןופ עטכישעג יד

 דוד זיא סָאד --- 1 שורד ןטשרע ןייז ןיא ומַאקטומ טרעלקרעד --- ,לדיּפ
 ,טקנעד ןוא טליפ סָאװ ,שינעפעשַאּב קירעּבעל רעדעי .אפוג המשנ סכלמה
 םעד טָא ןיא דרָאקַא רערעדנוזַאּב ַא זיא ,ומַאקסומ רעטייוו טרעלקרעד
 זובש סלא ןעגנוזעג טרעוו סָאװ ,טלעוו רעד ןופ ןוגינ ןרַאּברעדנּווװ-קיצנוק
 רעד ;טנעמורטסניא רעשילַאקיזומ ַא יא שטנעמ רעדעי .םלוע ארוּב םעד
 רעשינַאמראה א ,ןונינ א ןיא המשנ רעדעי ןופ תיצמּת ןוא לאװקרוא
 יכ) דיירפ ןיא רָאנ ,חניכש יד טור רעיורט ןוא תובצע ןיא טינ .דרָאקַא
 חבש םניא ,דרע ןוא ?מיה ןופ ?לּבוי ןוא גנַאזעג ןיא ,(הנועמּב החמשה
 עצנַאנ יד .טלעוו רעד ןופ פה רעצנַאנ רעד טגניז'ס סָאװ ,דיל-ביול ןוא
 ראפרעד ןוא .2 דיל שינָאמראה קיצנייא ןייא ךיוא זיא הרוּת עכעלטענ
 רעטסירפ רעד ןופ קיזומ ךָאנ המשנ סנשטנעמ םעד ױזַא טצכעל עקַאט
 ,גנאזעג ןשלמיה םעד ךָאנ יז טקנעב סָאד --- רעטלע ןפיט ןיא זיּב טנגוי
 טימ יו ןסינפיונוצ ךיז ליוו יז ןכלעוו טימ ,טלעוװ רעד ןופ ןוגינ םעד ךָאנ
 טרעוו ,וטאקסומ רעטייוו טרעלקרעד ,עקַאט ראפרעד  .לָאװקרוא ריא
 ראפ טלעו א -- ןטס םלוע ןַא יו טכארטאב רעדנוזַאּב שטנעמ רעדעי
 רעּביא סָאװ ,טנעמורטסניא רעשילַאקיזומ ַא ךָאד ןיא המשנ ןייז ;ךיז
 המשנ עדעי .ןחרָאקַא עשידרע ןוא עשלמיה עלַא ןרעטיצ סענורטס ענייז
 -רעדנּוװ םעד רעגייטש ריא ףיוא רעביא טיג ןוא ךיז רַאפ רעּביא טּבעל !

 ןעגניז ןטלעװ עֶלַא סָאװ ,דיל"קנַאד ןוא -ּביול עסיורג סָאד ,ןונינ ןרַאּב
 םנופ סענורטס יד ףיוא טרעמיצ סָאװ ,דרָאקַא רעדעי ןוא .רעפעשַאב םעד
 ןוא .עינָאֿפמיס רעשלמיה רעד ןיא גנַאלקּפָא ןַא .טניפעג ,חמשג םנשטנעמ
 םעד ןופ דוס רעפיט רעד טגיל ,* ףיסומ וטַאקסומ ןזיא ,עקַאט םעד ןיא םא
 ףרעװ סָאװ ,הנוכ עדעי ,םרָאװ סעדעי זַא ,ארמימ רעטנאקַאּב סרהוז
 תומלוע יד ןיא גנַאלקּפָא ןַא טניפעג ,ץרַאה סנשטנעמ םניא ןרָאבעג
 טָאה !לארשיל םהל רומא ךל :השמל ה"בקה היל רמא,  םינוילעה
 ןימ ז8 ,לארשי ינּב יד גָאז ייג -- ןהשמ וצ טגָאזעג .אוה-ךורּב םָאג
 ןייז ?עו ךיא -- היהא :טסייה סָאד ''!היחא רשא היהא , זיא ןעמָאנ
 .ןטאש ןייד ,דליב-פניּפש ןייד ןייז לע ךיא !רימ טימ וד יװ ריד םימ
 ןייד ףיוא ,רעטכעלעג ןיימ טימ ןרעפטנע ךיא לעװ רעטכעלעג ןייד ףיוא
 ןדָאצ טעוו ןרָאצ ןייד ףיוא ןוא ןייוועג טימ ןרעפטנע ךיא ?עװ ןייוועג

 ,ליזימ ןגעװ לעיצעּפס ךיז םלדנַאה שורד ןקיזָאד םעד ןיא 1
 ינב ינפ7 השמ םש רשא הרוהה תאו ..הריש תארקנ תיקלאה הרותהו, 2

 ,"לארשי יגבב ךעל תאוה הרישה ה'הה ןעמל םהיפב המיש לארׂשי

 46 ,שורד 3

 תרקי תנפ ןבא דסיל שישרתכ אלוממ אוהה דבכנה רפסה לכוע :212 ,ןמרָנד 5
 יי

 . לה יתפאה תעדה
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 ;ןשטנעמ םוצ אוה-ךירּב טָאג טנאז---םדאל ה"ּבקה רמא .! רעפטנע רעד ןייז
 וטסדניצ .טנַאה ןיימ ןיא טכייל ןייד ןוא טנַאה ןייד ןיא זיא טכיל ןיימ

 טרעלקרע ,טסייה סָאד-?ףיוא טכיל ןייד ךיוא ךיילנטרעקאלפ---ןָא טכיל ןיימ

 לעה ,ךיוה רעד ןיא טנערטש שטנעמ רעד רָאנ יװ ,וטַאקסומ רעטייוו

 רעּביא ןרעטיצ ןדרָאקַא עפסיז ןוא המשנ ןייז ןופ טכיל סָאד ףיוא טרעקַאלפ

 סָאד ןטכיילפיוא לעה ןגעקטנַא ריא טוט ךיילג --- סענורטס עטרַאצ עריא

 טימ ןעניישַאּב טלעו עצנטנ יד טוט סָאװ ,טכיל עכעלטעג ערַאּברעדנוװװ

 | ,לוכיבּכ "ןגיוא סטָאג , ןופ ןלַארטש יד

 יד ןוא שינעילַאטיא ףיוא תושרד ענייז ןטלַאהעג טָאה וטַאקסומ

 -עגפיונוצ ןענייז סָאװ ,תושרד 82 ענייז ןופ גנוצעזרעּביא עשיערבעה

 ןּפַאנק ץנַאג 8 זיולּב ןּבעג ךעלריטאנ ןענָאק ,''הדוהי תוצופנ,, ןיא טלמַאז

 -ךייר ןקיזָאד םעד ןופ טפַארק-רענדער רעקידרעייפ רעד ןנעוו ףירנַאּב

 ןעניד ''הדוהי תוצופג , רעד ןָאק רעּבָא ראפרעד .רעקידערּפ ןטּבאנַאּב

 ןופ טיּבעג ןפיוא ןָאטעגפיױוא טָאה וטַאקסומ ליפ יו ,תודע רעטסעב סלַא

 זיא ןעמרָאפ עשיקנערפטלַא עטנקירטרַאפ יד ןיא .שורד ןופ ,קיטעלימַאה

 ,ןּבעל ןקידלּפַאצ ןשירפ ןופ ךיוה םעד ןעמעטעוצניירַא ןעגנולעגנ םיא

 -טנגוי ןטימ ןעיינַאּב ןוא ןּברַאפ עקידנרירעמיש עלעה טימ ןשירפפיוא

 ןואיק רסימ הדוהי .ןדרָאקַא-סנַאסענער עקיטסול-"סנבעל יד ןופ ריסקעלע

 ליטס םענייש וצ עּביל יד רוד ןייז ןיא ןקעוורעד טּבערטשעג וּתעשּב טָאה

 -עג טָאה ןהאיל רסימ סָאװ ,םעד רַאפ .טסנוק-רענדער רעשיסַאלק ןוא

 ""הדוהי תוצופנ,, רעד .טליפרעד דנצנעלג וטַאקסומ טָאה סָאד --- טפמעק |

 טָאה םוטנדיי עשינעילַאטיא סָאד סָאװ ,לָאמקנעד רעטסנעש רַײד זיא

 "רעד תושרד ענייז עקינייא ןוא ,קיטעלימָאה ןופ טיּבעג ןפיוא ןפַאשעג

 וליפַא .טסגוק-רענדער רעקיטנַא רעד ןופ קרעוורעטסיימ יד ןיא ןענָאמ

 -טלבַארּפ עשיגָאלָאעט-שיּפַאזַאליפ ןייר ןגעו ןעלדנאה סָאװ ,תושרד יד

 יײז ךױא -- וװ"זַאא תודימ סטָאנ ןנעוו ,תישארּב השעמ ןגעוו :זעמ

 עג םענייפ ןוא קינָאטקעטיכרַא רעקיצנוק רעייז טימ סיוא ךיז ןענעכייצ

 ,ליטס םענעפילש

 ימע הוה התאש םשכ ?היהא רשא היהא וחמ ,היהא רשא החיהא ימש יכ, 1

 המ .ךלצכ !ךלצ 'ר והמ .,ךנימי די לע ךלצ 'ד :דוד רטא ןכו ,ךמע הװה ינא ךכ

 םאו ,ךדננכ הכוב אוה ול הכוב התא םאו ,ךל קחשמ אוה ול קחשט התא םא ?ךלצ

 ,"ךכ ךל ןתונ אוה ףא תורכוסמ וא תומועז םינפ ול האומ התא

 ריאת התא םא ...ךדיב ירנו ידיב ךרנ :םדאל ה"בקחה -מא} :211 ,ןמרָאד 2

 .ייתוישפנה ויתוחוכ תֹורנ תקלדה לא ומצע תא םדאה ררועב 'כ ,,ךרנ ריאמ ינא ,,ירה

 תורגה תעבש וריאי הרונמה ינפ לומ לא זא ,הרונמה תקכלדה השעמב ומרנה אוהז

 ,"ץראה לכב םיטסושמ המה 'ד יניע הלא תהעבש ,תונוילעה
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 -סומ סָאװ ,קרעוו עקיצנייא טָאד טינ רעּבָא זיא ''הדוחי תוצופנ
 ךיוא ךיז טָאה רע .רוטַארעטיל רעשִיערּבעה רעד ןיא ןזָאלעג טָאה וטַאק
 טימ ןרנוּברַאפ גנע זיא'ס סָאװ ,קרעוו םייווצ א טימ ןעוועג םש"הנוק
 ןופ דנַאּב ןטירד םניא ןיוש ןּבָאה רימ .""ירזוּכח רפס ,, סיולה הדוהי
 רעפמעק יד ױזַא יו ,ןזייוווצְנָא טייזננעלעג יד טאהעג עטכישענ רעזנוא
 בוט-םש יו יאנק ַאזַא רָאנ טינ ,ןעגנומערטש עשיטסילַאנַאיצַאר יד ןגעש
 ןוא ידוּפַא רעד ךיוא טרעיינ ,,תונומאה רפס , לעב רעד בוט-טש ןּב
 ןטסכעה םעד ףיוא יװ ןזיוװעגנָא ''ירזוּכ , ןפיוא ןּבָאה שקשרק יאדסח
 ,טינ שודיח ןייק רַאפרעד זיא סע .רעזייווגעוו ןעיירט ןוא טעטירָאטיױא
 ןעגנומערטש עשילעטָאטסירַא יד ןעוו ,הפוקת-סנאסענער רעד ןיא סָאװ
 טָאה'ס עכלעוו ןיא ,עשינַאטאלּפָאעג ךרוד ןרָאװעג םגנערדרַאֿפ ןענייז
 יד ןיא ךיז טָאה --- קיטסימ וצ היטנ יד טליפעג רעקינייװ רעדָא רעמ ךיז
 :גנוזַאל רעד ןרעה טזָאלעג רעטּפָא ץלַא ןויירק עשינעילַאטיא-שידיי
 "!וופה הדוהי וצ קירוצ ,

 תסוי ןֹּב ריאמ סָאװ ,דיל-ביול סָאד טכיזניה רעד ןיא זיא שיּפיט
 ,''ירווּכ,, םנופ עּבַאגסיוא רעטשרע רעד טקישעגסיוארָאפ טָאה איחי ןּבא
 ןבלעז םעד ןיא ןבירשעג ןיא דיל טָאד ,1906 ןיא ןענישרע זיא עכלעוו
 -רעטלע טמסוי ןב ריאמ ןכלעוו ןיא ,רטעמ-''לוק"רעדיוו,, ןקיטרטנגייא
 ןכַאנ עינעלע עטנַאקָאב ןייז ןּבירשעג טָאה ,חמלש ןּב ףסוי ,עדייז-רעטלע
 ריאמ ןוזנרי טימ טנערפ --- ךָאנ ץלַא ריא טיינ סָאװ, 1 טיוט טא' בשר
 ןעשודנָאלּב סָאװ ,רעטסירּפ עשלַאפ ןוא טימוטרח עלַא יד -- ףסוי ןֹּב
 ןיא ןּבָאװ סָאװ ,יד ןופ ּפָא טערט ?ןגעו עמורק ןוא ערעטסניפ רעּביא
 ערמערפ ךָאנ געיעג רעייז ןיא ןוא ןסענרַאֿפ תֹובֶא יד ןוֿפ הרוסמ רעד
 עטיוט .םימלצ עזָאלּבעל ןוא ןצעג ענרעצליה ןברָאװרעד ייז ןּבָאה תורות
 טרָאװ עכעלמענ סָאד ןֹוא ןעקנעש ןכיורייוו עטסעּב יד ייז ןעוט רעטענּפָא
 ץענ-עננַאלש טָאד קעװַא טפרַאװ ,ןטָארטעג טיפ וד טיט ייז ייּב טרעוו
 יז ןקיטשרעד סָאװ ,תוריקח עשינָאל-קיציּפש ןוא תורבס עשיפָאזָאליפ ןופ
 !רעהַא עלַא טמוק !תועיבת עקיצרַאה עלַא ןעננַאפעג ןטלאה ןוא ןליֿפעג
 םעד ןופ טסינעג !םינקז עיורגיזיירג ןוא ןעיורפ ןוא רענעמ ,גנוי ןוא טלַא
 "מס רעד ןיא טא ..ןגעקטנַא ָאֹד ךייֵא ןגָארט ריס סָאװ ,ןייוו-םימשּב
 עכעלשטנעמ עלַא רפס רעד טעװ ןעיירפרעד ,''ירזוּכ ,, םעד םכח םעד ןגעוו
 טייקנייש עראברעדנווו ןייז ןוא ךייר ענייז ןופ טייקסיז יד ןרעצרעה
 טכיופ ַא יו .ןסיוו ןוא תמא ךָאנ ןטסולג סָאװ 4,עלַא ןקידירֿפַאב טעוו
 ןנעק ;ןביירטרַאפ שינרעטסניפ יד ןלַארטש עקיטכיל ענייז ןעוט ?דנסלָאװ

 ,124-122 | ,דנַאב רעשירד ,קרעװ רעזנוא עז 1
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 ץנאלג םעד ןנעק ךעלמערעוודילג עקיטשינ יו סרעוו ערעדנַא ןענייז םיא

 םערעל עשיסרוסיּפא יד םוט רעייט קילייה ןייז .תולזמ עשלמיה יד ןֹומ

 יעקיניזפרַאש ןוא רערעטכינ ַאזַא וליֿפַא 1 יוו"זַאא ,וו"זַאא ןקילימרַאֿפ

 רעקיטכרָאפסטָאג רעדעי, זא ,טרעלקרע ,םימודַאה ןמ הירזע יו ,רעשרָאֿפ

 "רעה יד ןיא ןצירקנייַא ןוא ''ירזוכ ,, םעד ןרידוטש ךעלטנירג ףרַאד דיי

 יפה םעד טלאז ריא ,טיהעג טייז :םידימלת ןוא רעדניק ענייז ןופ רעצ

 .3 "ןזָאלרַאפ טינ

 רעקידרעייפ א סרעיליטסַאק ןטיורג םעד ןעוועג זיא וטַאקסטומ ךיוא

 זיא גנוצעזרעביא רעקיגָאװרעװש סנובימ ןבא הדוהי ןיא ?ייוו ןוא ,דיסח

 -ךַאממוא ןֹוא ל?קנוט רעייז ןעװעג זייוועטרע טסקעט-ירזוּכ רעד
 -סומ וצ (1578) טדנעװעג ךיז רערערַאפ סיולה עליפ ןּבָאה ,ךעלדנעטש

 -וצ ןכַאמ םעד ךרוד ןוא ''ירזוּכ ,, ןפיוא שוריּפ ַא ןביירש לָאז רע ,וטָאק

 וטָאקסומ -* ןטכיש-רענעייל ערעטיירּב יד סרעוו עטמירַאּב סָאד ךעלגנעג

 ךיז טָאה רע ;טעּברַא רעקיזָאד רעד וצ ןעמונעג ךיז קשח סיורג טימ טָאה

 תואחסונ עכעלטפירשטנַאה ענעדיישראפ טימ רָאנ טינ טצונַאּב ייברעד

 רעטנַאקַאּב קינייװ רעד טימ ךיוא טרעיינ ,גנוצעזרעביא טנובית ןבא ןֹוט

 טקיטֿפעשַאּב ןעוועג ץלַא רע זיא טיוט ןזיב .לאנידראק ןופ גנוצעזרעביא

 טשרע ןוא ,קרעו ןרעייט ןוא ב"7 ױזַא םיא םעד ףיוא שוריּפ ןייז טימ

 ןרעטנוא טכעלטנפערשפ שוריּפ םעד רעדניק סוטַאקטומ ןּבָאה 1294 ןיא

 !םישח םישחל לע םימכוקל ונפת -- םישח םיׂשחנ תארקל וכלת המ 1
 ,םיׂשונ םישונפ תוינומע תועד -- ולעמ תובאב תובוא ושרדת לא

 ..םישד םישדחו םינשי לא יב -- ְבֶדֹּו םהילילא לא ונפיו ונוי

 .םישנ םישנא ףט ןקוו רעג - ומחל.ימחלו יניי ותש ואוב
 םיׂשפ םישפנ לע לכשו ןה הז -- ּוכו רבח תונעט וב רשא רפס

 םישש םישיׂשאו רפשאב ןיִב יא--ַמִצ לכ ורי ומעמ בושו וירפ

 .יםישמ םישמאב תולפא לכ תונ-ּובָּתִה ןיעמו לכש ריחזי וּב

 וכו וו םישא םישאכ םלכאת רקחמ שא -- ךותו רקופ תונעט רקועו רקוח

 גנוצעורעּביא -עשטייד ַא םימ טקורדעגרעּביא ןַאמּפױק ,ד טָאה דיליביל עקיזָאד סָאד

 .6117--116 { ,",לביב .רּבעה .פ .רשטייצ, ןיא

 תוערב '7 תכרב אלט ותויה םע (ירזוכח) רפסחא :26 'פַאק ,'םיניע רואמא 9
 תול לע בתכיש שקבלו ומצעל ודמלל ול תואי ותירבב ןמאנ ידוהי לכ רשא תויתמא

 םעד "!הלה תא בוועת ןפ ךל רמשה ;הרהואו יװצ םע רוידימלתו וינבמ דחא לכ בל

 ,"יהלאה םכההע :ןָא יסורייד םפור "ירוונה, לעב

 לאנתג סָאװ ,"ירזכע ףיֹוא שוריּפ רעד ,"הרוהי לֹוקע וצ עדעררָאּפ יד עז 8

 ןיא ןּבילּבעג ןיא ןוא ,םַאהעג םינ גלָאפרע ןייק טָאה ,1287 ןיא טקידנערַאפ םָאה יּפסּכ

 .(571 ,1848 ,'סטנעירָא ,ר סַאלּבױטַארעטילג עז) טנַאקַאצמוא ןצנַאצ
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 -ענרעביא לָאמ ערערעמ ךָאנרעד ויא רע ןוא 2 "הדוהי ל?וק , ןעמָאנ

 .ןרָאװעג טסורד

 "עד טבעלעג .אוטנאס ןיא טָאה !וטאקסומ טיס םייצ ןייא ןיא

 םוטנדיי עשינעילאטיא סָאד סָאװ ,רעטנרעלעג ןוא רעשראֿפ רעטסדנטיידַאּבצ

 םימודאה ןמ השמ ןּב הירזע --- טנָאמרַאֿפ הפוקת-סנאסענער רעד ןוא טָאה

 ןיא * 1511 ןיא ךרעב אוטנַאפ ןיא ןרָאבע; זיא הירזע ,(יפָאר יד}
 רעטלַא ןא טיול .עילַאטיא ןיא תוחפשמ עשידיי עטסטלע יד ןומ רענייא

 "אה עשידיי עקילעדַא עכושח יוד ןופ ענייא םימודא החפשמ יד זיא הדנַא

 5 םיור ןיא טצעזַאּב ןוא םילשורי ןופ ןבורטרטפ טָאה סוטיט סָאװ ,סעילימ

 ןייוודניק ןופ ךעלקנערק ןעוועג ןיא םימודא סָאװ ,ףיורעד קידנקוק םיִנ

 ,נתיצרע עקיטייזליפ ןוא עקידווענרָאז רעייז 6 ןעמוקַאב רע טָאה ,ןָא

 טרידוטש ?לעיצעּפס רע םָאה םידומיל עניימענלַא ןוא עשידיי רעסיוא

 ,תמא .הסנרּפ רַאפ רוקמ סלַא טנידעג עקַאט םיא טָאה יז ןוא ןיצידעמ

 ,רעטרעטאסענסיוא ןוא רעכעלקנערק א ;קחודב טאהעג רע טָאה ,הנויח

 קידנבעל ,ךָאד ןוא ,2טָאטש וצ טָאטש ןוֿפ ןהעדנַאו טזומעג רע טָאה

 ףךיז ןוא חדובעה לעו הרומה לע, ןסעזעג ימי לּכ רע ןיא ,תוקחד ןיא

 ןעוועג זיא םימודאח ןמ הירזע .םירפס עטבילעג ענייז טימ טדיישעצ טינ

 טרעיינ ,רוטארעטיל רעשיערבעה רעד ןיא ראג טיִנ יב רעקיטלאוג א

 -ענער רעד ןופ ןוז רעתמא טלַא ;רעשיעּפָארײא רעקיטנַא רעד ןיא ךיוא

 ןטלא םנופ ןבעל סָאד טשרָאפעגטױא ךעלטנירג רע טָאה חפוקת-טנַאפ

 רעשינַאלָאעט רעד טימ טנַאקַאב ןעוועג טוג ךיוא זיא ,םיור ןוא דנאלנכירג

 ךיז ?יפ ןוא ,ךריק רעכעלטסירפ רעכעלרעטלאלטימ רעד ןוֿפ רוטַארעטיל

 תואיקב סיורג ןייז ,ןטמַאשנטיװרוטַאנ ןוא עטכישעג טימ ןבעגענּפָא ךיוא

 ןוֿפ קרעוו יד סיוא טגנערב רע טָאװ ןטַאטיצ עליפ יד ןֹופ טיורא ןעמ טעז

 ,טוינילּפ ,טָאדָארעה ,ךרַאטולּפ ,טויצַאדָאה ,רעמַאה ,טנַאטַאנעטק ,ןוטלּפָא

 (17 'ּפַאק ,ו/ ,"הדוהי לוקע ,4 שורד ,'הדוהי תוצופנמ) טנָאמרעד וטַאקסומט 1

 ימהא םינ רעּבָא ןיא סע ,םירישה ריש ףױא שוריפַא - קרעװ שירד ַא טנייז ךָאג

 ,ןרָאװעג יהעג

 לכו :יסורייד הירוע טקרעמַאב "חנ'ּב ירא, ןופ לטיטַאק ןטשרע םעד ןיא 2

 / 4151 ןיא ןטָארמעגוצ רע יא קרעט ןקיוָאד םעד וצ ."הגש םישש ןֿבכ יתויחל ןכשי

 ונימדקמ ונלבק רשא  םימודאה ןמ יתחפשמ, 160 'ּפָאֹק ,'הניב ירמא 5

 ,"ימורל םוטיש תהלגהש תורקיה עבראה ןט תחא התויח:

 *עג ךָאנרעד ,ַארַארעפ ןייק ןרָאפעגרעביא ַאוטנַאמ ןופ יטורייד יא 1543 ןיא 4

 םּיּפ םסּפױּפ רער יח םעדכָאנ ,1569 ןיא ,עטעינָאּבַאס ,ָאינָאלַאּב ,אנָאקנַא ןיא טּבעל

 =עגכירוצ יסורייד םָאה ,הנידמ ןייז ןיֿפ ןדײי עלָא ןבירשענסױרַא טָאה רעטפניֿפ רעד

 .םרובעג ןייז ןיא ןרָאֿפעגרעבא 3: םע וװ ,רע ןיא טרָאד ןופ .ַארַארעּפ ןייק טרעק

 487 ,81 ' ,ואאא ,תטטטס 6. 60 ןטוטפפ) ןברָאטשע; עקַאט טרָאד ןוא ַאוטנַאמ טָאטש-
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 ,רָאריסיא ,ןַאיניטסוי ,סויוועסוועי ,ןיטסוגיוא ,סוילענראפ ,ןַאיליטניוװק
 -עּפש ןֹוא ערעטלע ערעדנַא עליפ ,עליפ ןוא ַאלָאדנַארימ עד וקיּפ ,עטנַאד
 עכעלנייוועגרעפיוא ןוא תואיקּב עכעלרעדנווו 1 רעלעטשטפירש ערעט
 ןעוועג ןטנרעלעג ןקידרעווקרעמ ןקיזָאד םעד ןיא ןענייז טסולסטעברא
 פבש רערָאלק רעפיט ַא יװ ,תולעמ ענױזַא טימ ןדנוּבראפ ךעלקילנ
 -עג ךָאנ וצרעד ןוא שוח רעשירָאטסיה רעתמא ןַא ,ןורּכז רעקיטלַאװג א
 -עג טָאה יסור יד .טנַאלַאט ןשירארעטיל ןסידנטיידַאּב ַא טימ טשטנעּב
 -יטס רעטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג זיא ,2 םיריש ענעגנולעג ץנַאג ןּבירש
 גנורעדליש עטפאהרעטסיימ ןייז סיוא ןקרעמ וצ טכייל זיא'ס .יװ ,טסיל
 רעקיזָאד רעד זיא ךָאד ןֹוא .ַארַארעּפ ןיא שינרעיטצדרע עקידהמיא יד
 וצ זיּב ןוא ,,םילּכה לא אכחנ, ַא ןעוועג רעטנרעלעג רעטּבַאגַאּכ-ךייר

 ןעניפענוצסיורַא רעווש טינ זיא סע .טקורדעג טינ ךַאז ןייק רָאי קיצכעז
 -ָאד דעד .גנונייששרעד רעקידרעווקרעמ רעקיזָאד רעד ןופ תוּביס עתמא יד

 -ורָאטסיה רעכעלטפַאשנסיוו ןופ רעדנירגַאּב ןֹוא רעשרָאפ רעיירפ רעקיז

 ןיא רע .רוד ןייז ראפ טזײרּפשעגסיױארָאפ טייוו וצ טָאה קיטירק רעש
 ,טייצ רעד ר א פ ןעמוס וצ ןנָארטעג טָאה ?זמ רעייז סָאװ ,יד ןופ ןעוועג

 םעד ןצַאשוצּפָא ןענַאטשרַאפ קירעהעג טָאה ה"י עט19 סָאד טשרע ןוא
 סע יוװ סע טָאה אמונ יסורייד .ןטנרעלעג ןקיזָאד םעד ןופ טייטַאּב ןוא טרעוו

 ןוא ןעמוקעג ירפ וצ ןיא רע זַא ,ןטנַאטשרַאפ טָאה רע ;טליפענ טנייש

 רע טָאה ,ךעלקנערק ןוא ךַאוװש .ןעוועג טינ רע זיא רוטַאנ-רעפמעק ןייק

 רע טָאה .תודדוּבתה רעקידנעטשלופ ןוא ור ךָאנ טראגעג ץלַא ןופ רעמ

 טעוו רע ןעוו ,רעטניזעג ליפ ןייז םיא רַאפ טעװ סע זַא ,ןענופעג רַאפרעד

 ןוא ךיז רַאפ ןטלַאהַאּב ןריפסיוא ןוא ןעגנושרָאפ עכעלטפַאשנסיוװ ענייז
 ןוא ליטש ןסעזעג .ױזַא ךיז רע זיא .םיּברה תושר ןיא ייז ןעגנערּב טינ

 '-סַאטַאק עכעלקערש ַא גנולצולּפ רעּבָא טָאה ;לרעמעק ןייז ןיא ןטלַאהַאּב
 ןטנרעלעג ןעמַאזנייא םעד ןעגנּווװְצעג סע טָאה יז ןוא טריסַאּפ עפָארט

 -טנפע רעטיירב רעד רַאפ ןטערטסיױרַא ןוא שינעטלעהַאּב ןייז ןזָאלרַאפ

 "עד טָאה יסורייד וו ,ַארַארעּפ ןיא טָאה 1570 טסּברַאה ןיא .טייקכעל

 200 רעביא .ןכָארּבעגסױא שינרעטיצדרע עקיטלאװג ַא ,טבעלעג טלָאמ

 ,78 ,10 ,9 ,5 ,| ,בג ,(1865 ,עּבַאגסױא רענליװ) "םיניע רואמָא :לשמל ,עו 1

 ,100 ,'ףסכל ףרצמא ן55 ,| 1226 ,212 ,154 ,150 ,123 ,122 ,117 ,106 ,90 ,85 ,4

 ,ו"זַאא 6

 עכעלמע ןיא םניײװַאב םימודאה ןמ הירזע ךיא טָאה יװַא ,וטַאקסומ יװ 4
 ףואמע עז) עיָאװַאס סיוא ןיגָאצרעה רעגנוי רעד ןופ םיוס ןקיטייצירפ םעד םעיגעלע
 םיִג קרעװטּפױה ןײז ןופ לטיּפַאק ןטצעל םעד ןיא ,(עּבַאגסױא סלעסַאק ,ד ןיא "םיניע
 ,טסנוקמכיד רעשוערּבעה ןגעװ גנושרָאפ עטנַאסערעטניא ןַא יסור.יד
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 יטורייד ןֹוא ,ןעמוקענמוא טכַאנ רעכעלקערש רעד ןיא ןענייז ןשטנעמ

 טעד קידנעעזרעד .טעוועטארעג ןבעל רעייז סנ ךרדּב ןּבָאה עילימאפ ןייז טימ
 טלייצרעד אפונ רע יו ,םימודאה ןפ הירזע טָאה ,םינּפ לא םינּפ טיוט

 ןגעוו ןטכַארט ןבױהעגנָא טָאה רע :שפנה ןובשח א ששהעג } םעד ןגעוװ
 ןסעגרַאפ טינ לָאז ןעמָאנ ןייז ,תורוד עקידנעמהק יד רַאֿפ שינעכעדעג ַא

 טינ ןלָאז תורצוא עכעלטמַאשנסיװ עטלמאזענ םיא ךרוד יד ןוא ןרעוו
 ןופ רעקרַאטש ןפאש וצ לָאמקנעד 8 ןסָאלשַאּב רע טָאה .ןוימט? ןייג

 ןיא רעזייה בור סָאד ןעוו ,עפָארטסַאטַאק רעד ךָאנ ,ןֹזיֵא ןוא ןייטש
 םענייא ןיא .טצעזַאב ךיז יִסֹודדיִד טָאה ,ןרָאװעג בורח ןענייז ַארַארעּפ

 "טסירק ַא טימ טנַאקַאב ךיז רע טָאה טרָאד ןֹוא רעפרעד עקידתונכש יד ןֹופ
 ןוא רעשיפירקַאּפא רעד ןיא יקב ַא ןעוועג זיא סָאװ ,ןטנרעלעג ןעכעל

 יד ןיא ןראװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,רוטארעטיל רעשיטסינעלעה-שידיי

 | ,2 םיאנּת ןוא םיאנומשח יד ןופ תורוד

 "םיוא ןיא יצ ,יסור-יד הירזע ייּב טגערפעג םָאה רעטנרעלעג רעד

 סָאד, סרעװ ןטנַאקַאב םנופ םטסקעט רעטיערּבעה רעד ןרָאװעג טיהעג

 ןריי יד זַא ,ןייז הדימ טזומעג טָאה יסורדיד ,'!סּועטסירַא ןֹופ תוחילש

 ןסָאלשַאּב ןַאד טָאה יפורדיד ןוא ,קרעוו ןקיזָאד םעד ןופ טינ ?2כ3 ןסייוו

 ןכַארּפש עשיסַאלק יד טינ ןציוַאב סאו ,רעדירג ענייז ןענעקַאב וצ

 -שידיי רעד טימ ללכּב דָאנ ,סועטסירַא טימ ויולב טינ ,(שיכירג ןוא ןייטַאל)

 .הפוקּת רעקידנפערטַאב רעצנאג רעד טימ ןוא רוטארעטיל רעשיטסינעלעה

 ןוא ןְּביירשוצנֶא ןויואב רע טָאה ? רָאי ןבלַאהטרעדנָא ןופ ךשמ ןיא

 ירד סיוא טיײטשַאב סָאװ ,םיניע רואמ,, קרעוו'ןזיר ןייז ןריטקאדער

 ןיא שינרעטיצדרע רעד ןופ גנוּבײרשַאּב יד --- םיהלא ?וק (1 :?יימ

 * "'תוחילש , סּועטסירַא ןופ גנוצעזרעביא יד --- םינסז תרדה (2 ,ַארַארעפ

 עטכישעג רעשידיי ןנעוו ןעננושרָאט גנולמַאז ַא --- ''הניּב ירמא , (3 ןוא

 יַאק 00 סיוא טייטשאּב טָאװ ,ךוב עטצעל סָאד טא .עיגָאלָאעכרא ןוא

 ,קרעוו םיסורדיד ןופ ?ייט רעטסקיטכיוו רעד זיא ,ןעלטיֿפ

 ןיא ןּבָאה סָאװ ,תוּביס יד ףיוא ןזיוועגנָא רעירט ןיוש ןּבָאה רימ

 -ַארנַאירָאטסיה רעד ןופ ילבפיוא ןקרַאטש םעד ןפורעגסיורַא ח"י 60

 רעד יסורייד הירזע זיא עקאט רשפרעד טא .ןדיי ייב רוטארעטיל רעשיפ

 61 "ַּפַאק ,"תניב ירמא, 3

 ,"םיהלא לוקא עדנע עז 7

 1572 טטּברַאה ןיִב 1571 גנילירפ ןופ +

 לקיטרַא טנײטשכַאװ ,3 עז .םינקו תרדהא ןוֿפ גנוצעזרעביא רעשידיי ַא ןגעװ 4

 .274--261 0 ,"ןטמירש עשינָאלָאליפק ןיא
(10) 
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 ַא ךיז טינ סָאװ ,רעשרָאפ עקידנטיידַאּב עשידיי יד ןשיווצ רעטשרע

 עשיפָאזָאליפ ןופ קיטירק טימ טינ ,ןעמעלּבָארּפ עשיטָאזָאליפ-ןייר טימ טינ

 ,כיטירק רעשירָא טסיה טימ ךעלסילשסיוא רָאנ ,ןעעדיא ןוא תוטיש
 ןופ דניק סלַא ,ןלעווק עכעלטכישעג ןייר ןטכיײלַאּב ןוא ןשראפסיוא טימ

 -ףיפ רעטיורנ ַאזַא טימ ןטלַאהרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,הפוקתי-סנַאסענער רעד

 טָאה טָאװ ,רעטשרע רעד יסור-יד זיא ,טלעוו רעקיטנַא רעד וצ טפַאש
 -ָאעדוי רעד ןופ קרעוװ יד רוטַארעטיל רעשִיערּבעה רעד ןיא טריפעגניירַא
 סיוא ליפ טימ רענעיײיל ןשידיי םעד טנעקַאב ,הפוקּת רעשיטסינעלעה

 -ירג רעטמירַאּב רעד טימ ךיוא ןוא 1 (ינורדנסכלַאה הידירי) הירדנסּכלַא
 -כנּבעל ןייז יסור-יד טָאה טסיזמוא טינ 5 גנוצעזרעּביא-לּביּב רעשיכ

 ןַאמ רעד ןעוועג ךעלקריוו זיא רע ;!םיניע רואמ , ןּבענעג ןעמָאנ א קרעוו

 עכעלטסירק יד ןעוו ,הפוקּת רענעי ןיא .ןגיוא ענעפָא עקיטכיל יד טימ

 ןיא ןוא תֹובָא תרוסמ ןיא טּביולגעג דנילּב ךָאנ טָאה טלעװו עשידיי ןוא

 ,"םיניע רואמ , לעב רעד ,רע טָאה ,םינומדק יד ןופ טעטירָאטױא םעד

 -וצסיוא שיטירק ןפוא ןכעלטפַאשנסיװ גנערטש ַא ףיוא ,טומ םעד טָאהעג

 ףיוא ןזָאלרַאפ ןגָארט עשירָאטסיה ןיא ךיז ןָאק ןעמ טייוו יוװ ףיוא ןשרָאֿפ

 "ױנוצ ידככ .ןלעווק עטקילייהענ הרוסמ רעד ךרוד יד .ףיוא ,םינומדק יד

 ןזָאלרַאפ דנילב טינ ךיז ףרָאד רע זַא ,קנַאדעג םוצ רענעייל םעד ןעניזוו

 זיא ,ןלייצרעד "'םינומדק , יד סָאװ ,ץלַא טינ ןֹוא ןלעווק עטלַא יד ףיוא

 םעד ףיוא טלעטשעגפא ?עיצעּפס ךיז יטורייד טָאה ,תמא רעשירָאטסיח

 -עגנייא ןעוועג טינ ךָאד זיא קרעוו ערעלוּפָאּפ עקיזָאד סָאד .,? "ןופיסוי,

 ךָאד טָאה טסקעט ןייז ןריקיטירק ןוא ,טייקילייה ןופ שובל םניא טליה

 טימ ''םיניע רֹואמ , לעב רעד עקַאט טָאה ,תוסרוקיּפא טימ טקעמשעג טינ
 טייצ רעד טימ זיא קרעוו עקיזָאד סָאד קראטש יו ,ןזיוורעד תופיוח סיורג

 סרעבײרשּפָא עקידרעטעּפש יד טרעּפמולענמוא יװ ןוא ןרָאװעג םזיירנרַאפ

 .טרעדנערַאפ ןוא טיירדראפ טפקעט ןטלַא םעד ןּבָאװ טרָאטַאיליּפמָאק ןֹוא

 טשראפעגסיוא שיטירפ טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג ךיוא זיא יסורייד

 יד -- עטכישעג רעשידיי רעד ןיא חמוקּת עטטלקנוט יד ןטכיױלַאב ןוא

 ,ןודקומ רדנסּכלַא זיּב שרוּכ ןופ ,עשיסרעּפ

 -ארכ ןיא ןעוועג דיּפקמ קרַאטש טינ ללכּב ןּבָאה דומלּתה ימכח יד

 ןישאר תיּב ןּברוח ימיּב ןעשעג ןענייז סָאװ ,תוישעמ .ןטַאד עשיגַאלָאנ

 ,6--3 'ּפַאק ,"הניב ירמי 1

 .פ--) 'טַאק  ,"חניב ירמאַנ ן"םינקז תרדה, ?

 .םיוא רענליװ רעד ךָאנ ןרימיצ רימ) 229 ,5--224 ,118 ,114 ,'הניג  ירמא, 2
 1865(4 עּבַצנ
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 םיוא םיטרּפ עשינַארט טימ טשימענפיונוצ ןטלעז טינ דומלת ןיא ןרעוו

 ףרעכעה םורא טמענ סָאװ ,הפוקת עשיטרעפ עצנַאג יד ,ןטייצ סעסוטימ

 ףרעב ןֹופ רוד ןייא ןיא ןּפטורשעגנעמאזוצ דומלמ םנוא טרעוו ,רָאו 0

 טקיוָאר יד זיא ,יטורייד קנאדַא רָאנ עטאט ןוא ,רָאי קיסיירד ןוא עכעלטע

 יזַא םוטנדיי םנופ טטכישעגיסגנלקיװטנא רעד ראפ רעּצָא ,ענעטעגרַאֿפ

 םיורה טימ טָאה רע .:ןענַאטשענפױא םיתמה תיחת תטוסת עקיטניט
 םישרדפ יד ןוא רדומלת םעד סיוא ןלעווק עשיריי יד ןכילגראפ תופירה

 ןוא רעשיטסינעלעהיַאעדוו רעד ןיא טנַארבעג ןרעוו סָאװ ,תועידי יד סימ

 ןעננלעג םיא זיא ןמוא אזא ףיוא ןוא ןרוטארעטיק רעשימיור-שיטאלק

 ארוע ןופ תורוד ענעסענראֿפ יד טא רענעייל ןשיריי ןראט ןבעלועטיוא

 "רעדנוװ םעד ןופ טיוט ןכאנ ןיֿפ ה"ד ,תורטש ןיגמ זיב ןטייצ םרטוסח

 ףעד טימ ךיז טמענרַאפ יסורייד תעַּב .,רדנטּכלַא ,רלעה ןשינודקומ ןראב

 רע טקעד ,ינש תיב ןופ המוקּת יד טרעיודעג טָאה'ס גנַאל יו ,עגַארט
 רעּבָא טָאה סָאװ ,תמא ןרָאלק םעד רענעייל םעד ראפ ףיוא זייווכעלסיב

 סָאװ ,סָאד זַא ,תוטרוקיּפַא עטסעדג יד יו ןזיווענטיוא ןטייצ ענעי ןיא

 ןלַאער םוש ןייק טָאה ,טלועה-תַאירּב ןופ גנונעכערסטייצ רעייז ןריפ ןריי

 ןָא ,סיטכיר דנַאטשטיא טינ ןיא םדא ן2 םוש ןייק םערָאװ ,םינ דוסי

 םױא טניז תורוד ןוֿפ טייק עצנַאג יד ןענעכערוצסיוא תועט םוש ַא

 "םיניע רואמ , לעב רעד םיֹורַא ייברעד םערט בגַָא ,ןָא רוד טגושארה

 יז זַא ,ןעניימ טָאװ ,ןיצק יבשחמ , יד ןגעק קימירק רעמרַאש ַא טימ

 יילרעֶלּכ ןוא "תויתואח יפוריצ , ןופ ףליח רעד טיס ףנַאטשמיא ןענייז

 רעטיול יא סָאד, .ןעמוק םעװ הישמ ןעוו ,ןנַאזטיוארָאֿפ תואירטמיג

 = םעּכ טימ טיוא רע טפױר ,"שינטרדנעלב ןוא ןטייטשיראג

 'יםור"יד ךרוד ןרעװ ןנארפ עקיטכיוו רעייז ערעדנַא עלימ ךיוא

 ןלעווק עטססיטרַאנױײשרַאפ יד ןופ ףליח רעד טימ ןטכיױלַאב שיטירפ

 ןעייטש טָאװ ,ןרימסיוא ןוא תוטלחה וצ טּפָא ץנשג ייברעד טטופ ןוא
 זַא ,טוג רעייז טמייוו יטורייד ,תפא .חרופמ רעד טימ הריהט רשלוֿפ ןיא

 "רָאֿמ ץנַאג רַאפרעד סָאד רע טוט ,תוטרוקיּפַא םימ קראטש טסעמש סָאד

 -:ופ ַא ןיא ןתמא עמעלטמַאשנסיוו ענייז ןליהוצנויא ףןיז טטיילפ ,קיטכיז
 "פנא וצ ךיז קיטיינ רַאט ןקיֿפַא טלַאה רע ,םימש הארי ןוֿפ שובל ןעמ

 ,5 ןפעװק עדמערפ טיס ךיוז טצונאפ רע םסָאװ ,רענעויפ ןראפ ןסידכוש

 ,41--29 םיקרפ , הגימ ירמאא 1

 לכה האירטטינו ןובשהב תויתואה א למה םיבעותהא 1104 ,/ ,ןטרָאד 8

 "וה ;הערו לבא

 .לטימַאק רעטייווצ ,ןטרָאד 9
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 וצ רענעייל םעד ןעגנערּב ךיז רע טסיילפ ,טירט ייּב טירט ,הגרדהּב ץנַאג

 ץסיורג עקַאט ןענייז סָאװ ,דומלּתהיימכח יד זַא ,גנוגייצרעּביא רעד

 ףיוא סױרַא רעּבָא ןגָאז ,םיניד ןוא ןגַארּפ עזעינילער ןיא ןטעטירָאטױא
 רעקידנעטשלופ ןיא ךיִז ןעניפעג סָאװ ,תועד ענױזַא ןטיּבעג ערעדנַא

 טכיירטש ,ןעמ ףרַאד ךױא 1 תוחנה עכעלטפַאשנסיװ יד טימ הריּתס
 ןסוק סארמימ ןוא תודגַא ,םישורד ערעייז עליפ ףיוא ,רעטנוא יסורדיד
 ,ןעגנוצוּפאּב עשירָאטיר ןייר ןוא ןעגנוּכיײלגרַאפ עשיטעָאּפ ףיוא יו זיולּב
 רעייז ןיא ןבױלג ןוא טסנרע ייז ןעמענ בייוחמ טינ ןיא רענייק ןוא
 .8 טשּפ ןכעלטרעוו

 ןס הירזע ךָאנ טָאה ,טרעװו ןכעלטפַאשנסיװ ןסיורג םעד רעסיוא

 םעד ךָאנ .טײטַאּב ןשירַארעטיל ןקיטלַאװג א קרעווסנּבעל סמימודאה

 -נסיוו ןופ רעטסיימ רעטסערג רעד ''םיניע רואמ , לעּב רעד זיא ם"'ּבמר

 ןגיוצעגפיוא .רוטַארעטיל רעשִיערּבעה רעטלַא רעד ןיא ליטס  ןכעלטפַאש

 ,רוטַארעטיל רעשימיור רעקיטנַא רעד ןופ עזָארּפ רעשיסַאלק רעד ףיוא

 -טפַאשנסיוו רעשיערּבעה רעד ןיא טכַארּבעגנײרַא םימודאה ןמ הירזע טָאה

 ןוא טכיוהַאּב ,ליטס ןטקַאזקע ןרָאלק ןשינײטַאל םעד רוטַארעטיל רעכעל

 רעשירעלייצרטד רעשילּביּב רעד ןופ םטיר ןשינָאמרַאה םעד טימ טּבעֶלַאּב

 * ץזָארּפ

 רעייז ןעוועג זיא ,ןזיוועגנָא רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ יו ,יסור-יד

 ןייז ,שובל ןעמורפ ַא ןא ןליהוצנייַא ךיז טסיילפענ טָאה רע ;קיטכיזראפ
 טָאה ץלַא סָאד -- ןניוא יד ןיא ןפרַאװ יױזַא טינ ךיז לָאז תוסרוקיּפא

 םיסורייד ןעוועג ןענייז ךעלנייווענרעסיוא וצ ,יירפ וצ .ןפלָאהעג טינ רעּבָא
 ןיא טסעטָארּפ ןייק ןפורסיורַא טינ ןלָאז ייז ,ןעגנויױושנָא ןוא ןעקנַאדעג

 "סיימ ןייז זַא ,ןגָארטעג טָאה לזמ סיסורייד .ןזיירק עשיסקָאדָאטרָא יד

 ,הרירי רעקיטסיינ ןופ ,חעיקש ןופ טייצ רעד ןיא ןענישרעד זיא קרעוורעט

 ךָאנ ןענייז סנַאסענער ןוא םזינַאמוה ןופ ןלַאוטש עסיטכיל יד ןעוו

 רעשירעגירק ןופ סגקלָאװ עלעקנוט יד טימ ןרָאװעג טקעדַאּב טשרָאקַא

 םערוטש ןקיטלַאװג ַא ןפורעגסױרַא טָאה "םיניע רואמ , רעד .עיצקַאער
 עשינבר יד ןיא .+ ןזָאלרַאפ טַאטשדַאװ"קורד םעד טָאה רע רעדייא ךָאנ

 טנקייל יסור-יד הירזע זַא ,חעידי יד שער ןסיורג ַא טכַאמעגנָא טָאה ןזיירפ

 ,11 'םַאק ,ןטרָאד 1

 ,16--15 'פַאק ,"חניּב ירמאא 2

 =ע80 טָאה םסילימס םלַא םימודאח ןמ תחירזע ןופ םײטַאג ןסיורג םעד ףיוא
 ,26-25 י| ,1912 ,"המשה, ןיא ןַאמעריג השמ ןויװעגנָא לליצ

 ,(ַאטנַאמ ןיא) 5--157ג ךשמ ןיא טקורדעג ךיז םָאה "םיניע רואמ} רעד 4
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 תרוסמ ךרוד טקילייהעג זיא סָאװ ,גנונעכער-טייצ רעשידיי רעד ןיא
 ץבטה ךרד יּפילע םיסינ עסיוועג ןרעלקרעד וצ הזעה יד טָאה ןוא ,תובָא
 טרעוו סָאװ ,השעמ יד עדנעגעל עשיטעֶאּפ עטושּפ טלַא ןטכַארטַאּב ןוא
 ןופ טיוט םעד ןגעוו ('ב 'טע ,56 ףד ,ןיטג) ארמג רעד ןיא טכַארּבעג
 תומ םעד טרעבנעעג םיא טָאה עלעגילפ ןיילק א יוזַא יו ,עשרה םוטיט
 ,יסור-יד רענעסַאלעג ןוא רעכעלקנערק רעד .לּבָאנש םענרעזייא ןייז םימ
 ץלימ וצ ןסורד ןתעּב ךָאנ טָאה ,םולש ףדור א ןעוועג עבטּב ןיא סָאװ
 ,ןעגנורעלקרעד ןוא םישוריּפ ןּבירשעג ןעגנוניימ עטגָאזעגסױרַא ענייו
 דיז ןּבָאה סָאװ ,!ןלעטש עטקורדענּפָא ןיוש ןֿפרָאװעגסױרַא זייוורעמרע
 ןקורדסיוא עפרַאש ערעייז טימ ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג קרַאטש וצ ןיוש
 -עגניא ןקורד םעד תעּב רע טָאה אחרוא בנַא .* ןריפסיוא עשיטירק ןוא

 דצמ ןלַאפנָא יד ףיוא ןרעפטנע ענייז קרעוו ןייז ןופ טסקעט םניא ןסָאלש
 יד ןקיֹורַאּב טנעקעג טינ רעּבָא טָאה ץלַא סָאד .םינּבר עקיטכרָאפסטַאג יד
 טָאה קיטירק עיירפ סיסודייד סָאװ ,םערוטש םעד ןליטש ןוא רעטימעג
 רעד ךיוא טָאה ךעלדנע .ןזיירק עמנרעלעג עשידיי יד ןיא ןפורענסױרַא

 ,ןראלרַאפ דלודעג ןייז יסור-יד רעקיור

 ןיולּב ןבירשעג --- יסורייד טרעלקרעד --- ,קרעוו ןיימ ּבָאה ךיא,

 ןעגנערּב קרעוו ןיימ טעוו ייז .ןסיוו ךָאנ ןרַאג סָאװ ,עקידנַאטשרַאפ רַאפ

 ןסייּב סָאװ ,סעקעובצ ןוא רעּבָא םיגָארַאג .ןגינעגרַאפ ןוא ךדיירפ עסיורג

 ,8 "!ורירנֶא טינ ךוּב ןיימ ייז ןלָאז --- ןעגנַאלש יד יו

 ןייז טעװ ןסיוו ךָאנ ןרַאג סָאו עלַא זַא ,םסיירט יד ךיוא רעּבָא
 ןייז ןגעק .רעקנעד ןעמַאזנייא םעד טרַאנעגּפָא טָאה ,ןעיירפרעד קרעוו

 -נעמוק יד רַאפ ןפַאש טלָאװעג ךיז טָאה רע סָאװ ,'!לָאמקנעד , םעד ,קרעוו
 ,"םיעובצ ןוא םינָארַאנ ,, זיולּב טינ ןטָארטעגסױרַא ןענייז -- תורוד עקיד

 -ַאמעטַאמ רעטנרעלעג רעטנַאמרעד רטירפ ןיוש רעד ,דניירפ רעטלַא ןייז

 סרעוו ןייז םימ טנעקַאּב טָאה יסורדיד ןכלעוו ,ילַאיצניװָארּפ השמ ,רעקיט

 .5 'םיג עגַאלײּב עז 1

 42 ,28 'ּטַאק ,'הניּב ירטא , 2

 :קרעװ םניפ ףיס םוצ שקורדעג זיא סָאװ ,היל סָאד ךיוא עז ,2 'ּפַאק ,ןטרָאד 5

 םינובנה לּכ תויח תסבא אלח -

 ,םישקבמ וינפ תאו ֹוּב םיחמש

5 5 9 5 6 6 6 6 

 םיעובצ וא םיאתפ םע סָּפָאו

 םישתכה יליעמ םיטועהו

 וֿפ ועני יתלבל תורכא תירב

 .םישהנפ רוחוכשי* םח אלה
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 רואמ , םעד ןנעק ןטָארטענסױרַא זיא ,קורד ןופ סיורַא זיא'ס רעדייא ךָאנ

 -טנ טָאה יסור-יד סָאװ ,ראמרעד ץלא ,',תונשה , עקידנרָאצ טימ ''םיניע

 רעשידיי רעד ןופ טייקיטכיר רעד ענונּב תוקיפס ענייז ןגָאזוצסױרַא טנַאװ

 ףךָאנ רלֲאַב .! הרוסמ רעד ךרוד טסילייהעגנ ןזיא יז שטָאכ ,גנונעכערטיוצ

 ײממ םיוא יצניפ קחצי ןיסור-יד ןגעק ןטָארטעגסױרַא ןיא ילַאיצניוװַארּפ

 טרעדורעגפיוא טָאה קרעוו שיסרוקיּפַא סיסודדיד ןגעוו העידי יד .2 ָארַאז

 רואמ ,, רעד רערייא ךָאנ .דומלּתה ילוְדג ןוא םינּבר עשינעילַאטיא עלַא

 1874 וםינ ןטרעמ םעד ןּבָאה ,ןעזרער טלעוװו עקיטכיל יד טָאה ''םיניע

 תדוהי לאומש ןוז סָאודַאּפמ ם''רהמ ןטימ שארּב ,עיצענעוו ןופ םינּבר יד

 יו ,תוליהק עשינעילאטיא עֶלַא ןיא 8 ןֹורּכ ַא טקישעצ ,ןגיובנעלענעצַאק

 טינ ךיז רָאט דיי רעקיטכרָאפסטַאג ןייס זַא ,עידומו זירכמ ןענייז ייז
 םעד ןופ שינעּבילרעד רעלעיצעפס א ןָא ךיז ייַּב ןטלַאה וצ ןנעוורעד

 בו ,םיניע רואמ , קרעװ שיסרוקיּפַא סמימודאה ןמ הירזע ארתאד יראמ

 זֹוכֲא עסילייה ערעזנוא סָאװ ,ןעקנַאדעג עניוזַא טגָאזעגסױרַא , ןרעוו סע

 .""טסווועג טינ ןוא טרעהעג טינ ייז ןגעוו ןבָאה

 ?'םיניע רואמ ,, םעד ןנעק ןענייז םינּבר רענַאיצענעװ יד ךָאנ ךיילג
 ,אודֲאּפ ,ארַארעפ ,םיור :טעטש ערעדנַא ןֹופ םינּבר יד ןטָארטעגסױרַא
 םחנמ םהרבא ,בר רענַאמערק רעד -+ ַא'א ַאנָאקנַא ,טנָארעװ ,ָארַאזיּפ
 -גקוק טינ ,'הלולּב החנמ , קרעװ ןטנַאקַאּב םנופ רעסַאפרַאפ רעד ,וטרוּפ
 ןגיוא יד ןיא "םיניע רואמ , םעד ךָאנ טָאה אפוג רע סָאװ ,ףיורעד קיד

 ןַײז ןופ ףוס ןיא םכעלטנפערַאֿפ אפוג יסורייד םָאה "תוגשחַא סילַאיצניװָארּפ 1

 .רעפמנע ןײז םימ ןעמַאזוצ קרעװ

 41 ,'המכחל ףרצמא עז 2

 איהינ :רורכ ןטגַאסערעכניא ןקיזָאד םעד ןופ שסקעט םעד ָאד ןעננערב רומ 8
/ 

 טימודאה ןמ הירזע 'ר שדחט םיפרהו רבחש רפסח רבד עמשהב !םכילע םיִמָׁש ארומ

 ,הניּב ירמאו םינקה תרדהו ,םיהלא לוק :ויקלחו "םיניע רואמ, וארקי רשא ומש הו

 םישרח םישורד ולכ אלמ הנהו ,םלוע ימי םינוכמ הוח ישילשה קלחחמ םיקרפ תצק ויחו

 תויהקמ ריעו ריע לכבש םלוע ינואג ומיכסה ,םיחב םקלח םישודקה וניתובא םורעש אֹל

 להק ללכמ היחיש ימ לכוי אלש תומתוחה לע םיאבה הילמיאב רשֲא תוכורקה שרוקה

 רובהה ותושרב קיוחהל םהירבד לע .,םידרחה םתלוז לכו םירצחה יתבו םהמ הדע הדע

 תושר גישי םהמ דיחיו דיחי לכש ירחא םא יכ וב תונהל אלו ותצק אלו ולכ אל 'זנה

 אובת םהילעו םעגי םיעמושלו םימכה ירבד לע רבוע רמוחב .וריע ימכחמ םותח בתכב

 !סחוזוטע4 4 לקיסרַא ןיז ןיא ןַאמּפױק ,ד םכעלטנפערַאפ סָאה ורכ םעד ,"בופ תכרב

 1'ה:5/0106 6465 106065 ם'2599ז1ג 06 0099 (םסצטטס 6. 66 ןטוט69, 282 1896, 77---87)

 עגונב ןשנעטוקָאד עטנַאסערעשניא רעײז ערעדנַא עקיניא ךיוא םקורדעגּפָא ןעגייז םע װי

 ,?םיניע רואמס םעד ןנעק ןבָארּבעגסױא םלָאמעד טָאה'ס סָאװ ,ףמַאק םעד

 .85-84 ,טעברא עטרימיצ רעירפ טנַאמּפיוק עז 4



 151 ןרי ײּב ריִמָארעמיל רעד ןוֿפ עסכישעג יד

 ןבָאנ תּבש םָאו ,םימרעד טננונַאב טינ ךיז טָאה 1 ןעזעג טאהעג טיג

 םינּבר רענאיצענעוו יד ןופ זורּכ םעד הליהק ןייז רַאֿפ רע טָאה ןענעייל

 ףעכלעוו ןיא ,השרד עלעיצעפס א ןטלאהעג ךיוא טָאה רע ,טנעיילעגרָאפ

 םעד ןופ ןריפרַאפ ןזָאל טינ ךיז לָאז יז תליהס ןייז טנרָאװעג טָאה רע

 ןתמא רעד ןיא ,''םיניע רואמ ,, ןעמָאנ םעד טגָארט םָאוו ,ךוּב ןשיקרוקיּפַא

 םנופ תודוסי יד רעטנוא טבָארג ןוא ןגיוא יד סע טרעטסניפרַאֿפ רעּבָא

 2 תר ןשיריי

 עילַאטיא ןיא רָאנ טינ שער ַא טכַאמענ רעּבָא טָאה קרעוו סיסורייד

 -סיורא חזעה יד טָאה סָאװ ,רפס ןכעלרעפענ םעד ןגעוו העידי וד .ןיילַא

 ןומ רעוועג ןפראש ןטימ הרוסמ רעקילייה רעד ןופ טיבעג ןפיוא ןטערטוצ

 רעטייו רעד וצ ןיִּב טכיירנרעד טָאה -- קיטירק רעכעלטפאשנפיוו

 ןחלוש ,, ןוא ''ףסוי תיֵּב , םנופ רעסַאפראפ רעטמיראב רעד ;חליהק רעתפצ

 ןיוש ויא סָאװ ,ורַָאק ףסוי ,ןקז רעקירָאקיצכַא-וא-סקעז רעד ,''ךורע
 עשילא ןייד םעד טנַארטּפיואַאב טָאה ,ןענַאטשעג רבק ןיא םופ ןייא םימ

 רעתפצ יד ןכלעוו טימ ,םרח םנומ טסקעט םעד ןטיירגוצ לָאז רע ,עקילאג

 רעּבָא ןיא ורָאק ףסוי 2 קרעװ םיסור-יד ןגעק ןמערטסיורַא ןלא םינפר

 ןייז ןָא סיורַא זיא םינּבר רעתמצ יד ןומ זורפ רעד ןוא ,ןבראטשעג דלא

 בר רעגָארּפ רעד ,סעדנענעל ססלָאמ ליפ יװַא ןופ רלעה רעד .המיתח

 רע זא ,,,םיניע רואמ , םעד ןנעק טכארבעגפיוא יוזַא ןעוועג זיא ,2"רחפ

 רכז רעד ןרעו טעוו טסעמענסיוא זַא ,רעכיז ןיֵב ךיא , :טרעלקרעד טָאה

 ןשיווצ ןרעוו סע טעוו טנכערראפ ןוא קלאפ ןשידיי םייה רפס ןקיזָאד םנופ

 * "םהּב תורקל רומָא , :ןד ןעמ זיא ייז ףיוא סָאװ ,רעכיּב עשיסרוקיּפַא יד

 ןוא טקרדעג ךיז טָאה ''םיגיע רואמ ,, רעד וו אפוג ַאוטנַאמ ןיא

 ףליירפ עמוג עטלא םיסוררר טליפשעג עלָאר עכושח אזא ןְפָאה 8 וו

 רע זַא ,ונַאּפ סחנמ לּבוקמ םוצ ירב ןַאָצ ןיא ןָא ןיילַא םזײװ ושרופ םחנמ 3

 ךערטשעג ןכעלנעזרעּפ ַא םױא רעּבָא סייװ רע ;ןעזעג םינ ףָאנ "םיניע רואמ} םעד םָצה

 אל יכ תמאג :גגוגעכערישײצ רעשידײי רעד ןיא םנקיל רעגעי זַא ,יסורייד הירופ םיִמ

 ודבדב ץצולתמ ותויה יתעמש העומשה יפ לע רשא רפסה יטרפ רתי תונלמל יתדרי
 התיה ןיד לעב תאדוה ,האירבה תונשמ שורדה ןכא ,הנה דע ייתיאצר אל יִּכ ,ל"זח

 | "ההה ערה רבדה יִנואַּב שהל לימת האוסנמב יתויחב ןכ כ ,ילצא

 תלהּתפ ןיא טבעלטנמערַאֿפ טָאה טַאטשרעבלַאה טָאװ ,הירב םופרופ עז 7

 ,2-7 ,"השמל

 ןואג םעד ןגעװ סקעפסער סיורג םיס קרעװ ןיז ןיא םרער אמוג ימורייד 2

 ' הרֲאק ףסוי הרותה

 טוה רפפכ - הש 87 ר יגא המבימוע 142 { ,38 } ,1589 ,'הלונח ױאֹּבָפ 9

 םינביחה ט'ראס .2723 אוה הו רפסו ,וטפשבכ ותוא ונורי קר ,לארשימ תיראשו טש

 ס"םהב תורקל רופא רער
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 חיהי ןטָאּברַאפ םינּבר יר ןּבָאה ,ילַאיצניװָארּפ השמ ןוא וטַאקפומ הדוהי

 רואמ., םעד ןענעייל וצ ,רָאי 28 טלַא טינ ךָאנ זיא רע דלַאּביװ ,היהיש ימ

 .שינעּביולרעד עלעיצעּפס ַא ףיודעד ןעמוסַאּב טעוװ רע ןדייס ,!'םיניע

 טימ ןטָארטעגסױרַא יסורייד זיא תומרח ןוא ןלַאּפנָא עלַא יד ףיוא

 םענעסַאלעג ,ןקיור ןיא .''ףסּכל ףרצמ , ןעמָאנ ןרעטנוא תולצנתה בתּכ ַא
 -טייצ עשיריי יד זַא ,םינּבר עזנורּב יד ןזייוורעד וצ יסורייד טװּורּפ ןָאט

 עשינומדק יד ןיא ;! יניסמ השמל הכלה ןייק טינ 53 זיא גנונעכער

 ןוא גגונעכערטייצ רעדנַא ןַא ןעמונעגנָא ןעוועג ןדיי יד ייּב זיא ןטייצ

 גנונעכער רעד וצ ןעגנַאגעגרעּביא ןעמ זיא הפוקּת רעטצעל רעד ןיא טשרע

 ריוא םיוועג ןלעוו תויאר ענייז זַא ,טפָאהעג טָאה רע .םלועה תַאירּב ןופ

 טסישעגקעװַא ךיילג רַאפרעד טָאה רע ןוא ''תפצ ימכח,, יד ןגייצרעּביא

 5 תפצ ןופ םינּבר יד ''ףסכ? ףרצמ,, רַאלּפמעזקע ןא

 זיא ,ליטס ןשיסַאלק ַא ןיא ןּבירשעג זיא סָאװ ,''ףסּכל ףרצמ , רעד
 -סנּבעל ןייז ףיוא ןלַאּפנָא עפראש יד ."גנַאזעגיןענַאװש,, םיסורדיד ןעוועג

 ןיא רע ןוא תוחוּכ עשיזיפ עכַאװש ענייז טריניור ןצנַאגניא ןּבָאה קרעוו

 ךָאנ וליפַא רַאנ .(1578 ןופ רעטעּפש טינ) ןּברָאטשעג םעדכָאנ דלַאּב

 ךיז טייצ .עגנַאל א ךָאנ ''םיניע רואמ,, ןייז טָאה טיוט סיסור-יד הירזע

 -םיוק .ד ךרוד .םרח ןגנערזנש םנופ טסַאל רערעווש רעד רעטנוא ןענופעג

 ךָאנ ראי קיצרעפ זַא ,תודע טגָאז טנעמוקָאד רעטכעלטנפעראפ ַא ןַאמ

 ןטעּבעג םימודאה החּפשמ רעד ןופ רענייא טָאה (1619) טיוט סיסורייד

 ןוא ,'טיניע רואמ , םעד ןרידוטש ֹוצ ףיוא בר רערַארעפ םייּב רשכה ַא

 טריטיצ רע תעּב ,ילעירּב ןָאעל ,ה"י ןט17 ףוס ןופ בר רעטנַאפַאּב רעד

 טָאה רע זא ,ןזייווּוצנָא ךיילג קיטיינ רַאּפ רע טלַאה ,''םיניע רואמ,, םעד

 סָאד ןענעייל וצ רודה ?ודג ַא ןופ שינעּביולרעד עלעיצעּפס ַא ןעמוקאב

 .קרעוו ענעטָאּברַאפ עקיזָאד

 ןוא ,טַאהעג םינ תועט ןייק ''םיניע רואמ , לעּב רעד טָאה ךָאד ןוא

 עקַאט זיא קרעוו-סנּבעל ןייז .ןרָאװעג םייוקמ עקַאט זיא גנונעפַאה ןייז

 ןענַאטשענײּב טייצ יד טָאה סָאװ ,טנעמונָאמ א ,ןּבילּבעג טנעמונַאמ 8

 טינ זיא האובנ סל"ירהמ ןטלַא םעד .ןזייַא ןוא ןייטש יוװ רעסעּב טייוו

 שינעכערעג סָאד ןרָאװעג זיא טקעמענסיוא טינ ןוא --- ןרָאװעג םייוקמ

 .טלעוו רעכעלטסירק רעד ןיא טינ ןוא ןדיי ייּב טינ ,'םיניע רואמ,, םנופ

 ןענַאטשרַאפ טשרע טָאה . ןצַאשוצּפָא טרעוו ןכעלטפַאשנסיו ןסיורג ןייז ,תמא

 רפסמ לע תיאוכנ הלבק לארשיב התיה אֹל םלונ:מ} 9 ,'ףסּכל ףרצמ, ?

 ,29 'ּפַאק ףוס ןוא 25 יּפַאק ,יהגיב ירא, ךיױא עז ,"הריציה תונשל טצסוצמ-

 ,135 ,116 ,"ףסכל ףרצמ, 5



 13 ןדי יב רוטַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 סיסוד-יד רעביא ןעוו ,ןטייצ ענעי ןיא ןיוש וליפַא רעֶּבָא. .טייצ ערעיינ יד

 סיורג ''םיניע רואמ ,, רעד טָאה ,ןעננַאהעג םרח רעשינבר רעד זיא קרעוו

 יעג ''םיניע רואמ , לעב םעד עקַאט טָאה ןעמ .ןפורעגסיורַא טקעּפסער
 טָאה ןירמע בקעי יאנק רעד ןוא רעקנעדיירפ ןכעלרעפעג ַא רַאֿפ ןטלַאה

 ףרֲַאד קרעוו םיסור-יד הירזע זא ,טרעלקרע טרעדנוחרָאי ןט18 ןיא ךָאנ

 םיא ןעמ טָאה ךָאד ןוא .""םיניע רווַעמ, רָאנ ,'םיניע רואמ , טינ ןסייה:
 יּפלע ,תמא -- טריטיצ קיסיילפ רעקינייוו טינ ןוא טרידוטש קיסיילפ

 ןכאמ םסרפמ טינ ידכּב ,ןעמָאנ םייַּב םיא קידנפורנָא טינ ,םינָאנַא בור

 םנופ ףוס ןֹויּב ךיוא ןעמ טָאה עקַאט ראפרעד .1 רוּביח ךעלרעפענ אזַא

 -רעב יד טשרע ןוא טקורדעגרעביא םיִנ ''םיִניע רואמ,, םעד ח"י ןט18

 ןוא ןעוועג םילֵאוג ענייז ןענייז ,'םיפסאמה,, ילעּב יד ,םיליכשמ רעניל

 רעכעלדניירפ ליפ .ןעועג הּכזמ עבאנסיוא רעיינ א טימ 1794 ןיא םיא

 םנופ ןטסיערּבעה עכעלטסירק יד ןטלַאהרַאפ ''םיניע רואמ , םוצ ךיז ןּבָאה;

 ,ישטָאלָאמרַאב ,ףרָאטסקוב יו עטנרעלענ עניױזַא ,טרעדנוהרָאי ןט18--4

 סיורג טימ סרעוו ערעייז ןיא ןענַאמרעד רָאנ םינ ןנעלפ א"א טראהכָאּב

 ןצעזרעביא ןטלעז טיִנ טרעיינ ,'םיניע רואמ , לעב םעד דובּכה תַארי

 "הניּב ירמא , ןופ ןעלטיּפַאס עצנַאג ןײטַאל ףיוא

 .810-207 ,"הנמאנ הי"קמ וצ תופסוח ,ןושַארמש .מ ןקרעװ ,םיצ ,ץנוצ 1 עז 1



 לטיּפַאק רעטפניפ

 .ַאק יד ןוא טכַאמ עשינַאּפש יד -- .הפוקּתיסנַאסענער רעד ןופ זעיקש יר

 ןוא ןטַיװעי יד ,ַאּפַארַאק ןוא ָאלָציאְל -- .עילַאמיא ןיא עיצקַאער עשיליוט
 ףיוא תופידר יד ןוא ןרָאזנעצ עשירָאטיזיװקניא יד -- ,רעניטַאעט יד ןוא

 -- ,ןפױהרעֿפײש ןפיוא ןענַארַאמ יד ןוא דוטלּת רעד -- ,ךוּב ןשידיי םעד

 'יר ןופ עלָאר יד ןוא ןטרעֿפ םעד םולױוּפ טסּפױּפ םעד ןופ הריזג יד

 עיצקַאער יד -- ,רעכיּב עשידיי רעּביא רוזנעצ יד -- ,םיריױטקָאד עשידיי

 .+ערמש עשיטסימ יד ןופ גנוקרַאטשרַאפ יד -- .הביבס רעשידיי רעד ןיא

 ערעדנַא ןופ ,וא 'רהוו} םנופ עגַאגסױאיקורד עטשרע יד -- ,ןעננומ

 יד ןופ עלָאר יד -- ,ונַאֿפײד םחנמ ןוא קורס לארשי -- .םירפט:הלּבק

 בקעי -- .ןולוק ףסוי ןוא ץנימ הדוהי -- ,עילַאמיא ןיא םינבר עשטייד

 ןוא םימש.תארי .עשינּברישמײד -- ,ןגױּבגעלענעצַאק ריאמ ןוא ױדנַאל
 םנופ ןּבעל סָאד -- ."ןויזה אינגע ןייז ןוא לגי םהרבא -- ,השורי=סנַאסענער

 -- ,עימַארגָאיגָאטױא ןוא װירּב סַאנעדָאפ הירַא ןיא .ָאמעג רענַאיצענעװ

 .גיק סַאנעדָאמיד הירא -- ,'םשוּכה תגורעה ןייז ןוא יטלָאװעקרַא לאומש

 .רעּפ םלַא ַאנעדָאמ ןגנוּבַאנַאּב עשירַארעמיל ןוא רעטקַארַאכ ןייז ,ןרָאי.רעד

 סַאנעדָאמ -- ,םעטירָאמױא רעמפערג םלַא "רשיה לכש, רעד -- ,םייקכעלנעז

 -געק רעטרעטיּברַאֿפ סלַא בר ַא - ,מלעװ רעד ןופ ליצדנע סעד ףױא קוק

 טײטַאּב רעד -- ,עילסעמ ןַאשז ןוא  ַאנעדָאמ הירא -- ,תונבר ןופ רענ

 -- ,'הנוּבא רעד ןוא "רערעטשע38 רעד -- ."לכס לוָקָא טעלּפמַאּפ םנוּפ

 ."םהונ יראה ןוא "רוד ןֹּבא ןײז -- .הלּבק ןגעק ַאנעדָאמ ןופ ףמַאק רעד

 :םיסור-יד ןנעק ףמַאק םניא זַא ,ןזיוועגנָא רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ

 .םינּבר עסקָאדָאטרָא יד זיולּב טינ טקילייטַאּב ךיז ןּבָאה ןעקנַאדעג עיירּפ

 -ָארייא טימ ןשטנעמ ךיוא טרעיינ ,תפצ סיוא םילּבוקמ יד ןוא עילַאטיא ןיא

 .,!וטַאקסומ הדוהי ןוא יֵלַאיצניװַארּפ חשמ יו ,גנודליּב רעקיטייזליפ רעשיעּפ

 ,ייניש ןסיורג םעד ןֹופ םינמיס עטלוּב יד ןעמ טעז םעד ןיא עקַאט ןוא

 רעד רכירפ ןַײז  ןיא טָאה ןַאמּפױק סָאװ ,יסווייד וצ ווירּב םוטַאקסומ עז }
 .סיטַאקסומ םלוּב ץנַאג ךיז םליפ ווירּב םניא ,(81 ,ןטרָאד) םכעלטנפערַאּפ לקישרַא ןטנָאמ
 ןרעװ סָאװ ,ןמַאד ןיא ןלָאצ יד ןיא קפקפמ זיא רענעי סָאװרַאפ ,יסורייד ףיוא זנור
 ןושאר תיּב רעד טרעודעג ןּבָאה'ס גנַאל יװ ,ענַארּפ רעד וצ ענינּב ,דומלּת ןיא טכַארבענ
 ינש תיִּב ןיא
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 ןיא ןעמוקענרָאפ ח"י ןט10 םנופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ןיא'ס סָאװ

 עקיזַאד יד ןוא .םוטנחיי ןשינעילאטיא םנופ הביבס רעקיטסייג רעד

 עטנעגילעטניא עשיריי יד ןופ גנומימטש רעד ןיא גנורערנע עקרטטש

 "מוא עכעלרעפיוא עקיטסניגמוא רעייז וד טימ ןרנוברַאֿפ גגע ןיא ןויורק

 -ָאקע םעד ףיוא טקיררעג רערעווש ץלַא רעטייוו סָאװ ןבָאה סָאװ ,ןרנעטש

 ץדמערפ ןּכָאה טייז ןייא ןופ .עילַאטיא ןיא ןבעל ןלערוטלוק ןוא ןשימָאנ
 -וטאק יד טָאה ,רערעדנַא רער ןופ ןוא ,דנַאל סָאד טציילפױאפ תולייח

 יד ,לגענ עפראש עריא ןויווַאה רעקידתונמחרבמוא ץלַא עיצקַאער עשיל

 ןוא לָאּפַאעג רעביא טקיטלעוועג טָאה סָאװ ,טכַאמ עשירעטילימ עשינַאּפש

 ."רעד טָאה ,עילאטיא ץנאג רעביא הטילש ריא טיירּפשרַאפ בנַא ןוא ,ןאלימ

 . טימ ןטערטעצ ,םזינאמוח ןופ טסייג םעד םעטָא ןרעווש ריא טימ טקיטש

 ןעמאזוצ ןוא .ןעמולכ-:סנַאסענער עטרַאצ ירד לוויטש עסנרָאּפשַאב עריא

 טײרּפשעצ עילַאמיא רעביא ךיז ןנָאה קורד ןשיטָאּפטעד ןשינַאּפש ןטימ

 רעד לרַאק ךלמ רעד .עיצקַאעד רעשיליוטאק רעד ןופ ?גילפ עצראווש יר

 ףיוא ןגָארטעג ןיורק רעשיגַאּפש רער טימ ןעמַאזוצ טָאה סָאװ ,רעטפניפ
 -ץיצַאמרַאפער רעד טרעלסרעד טָאה ,דנאלשטייר ץנאג ןופ ןיורק-רסיק ירד

 טאה טנַאה רענרעזייא ןייז טימ .ףמאק ןטסטרעטיּתרַאפ םעד גנוגעוואּב

 ,ןעיירפ םנֹופ ןעננוצָארּפש עשירפ יד ןקיטשרעד טולב ןיא טלָאװעג רע

 יד ןענופעג ?רַאק טָאה ףמַאק ןקיזָאד םעד ןיא .קנאדעג ''ןשיסרוקיּפא,

 טימ ךיז טָאה יז ךיוא .ךריק רעשיליױטַאק רעד ןיא עציטש עטסקרַאטש

 ןטַארסיױוא -- 'דבאלו רימשהל , ןופ געוו ןפיוא טזָאלעג טעּפמיא םיורג

 אלָאואל רעינַאמש רעד ,עכעלטסייג ייווצ ןגָאה 1840 ןיא .ןרעטשעצ ןוא

 יָאעט םעד ןוא -ןטיוזעי םעד טעדנירגעג ,אפאראק רענעילאמיא רעד ןוא

 "עיצאמרָאפער רעד ךרוד םעד ןעוועג יא ליצ רעייז סָאװ ,ןדרָא-רעניט

 ןקיטסעפַאב יינספיוא רעדיו םערוט ןשיליוטאק ןטרעטישרע םערוטש

 תוסרוקיּפַא ןנעק ףמַאק ןקידתונמחרכמוא ןוא ןילּפיצסיד רענרעזייא טימ

 ןייז סָאװ ,טספַארַאק יאנק ןקידתונשקע םעד קנארא ,קנאדעג ןעיירפ ןוא

 יד ןיא טרעװ ,ןזיירק עכעלטסייג יד ןיא ןטקַאװעג רעמ ץְלַא זיא העּפשה
 -יוקניא יד -- טוטיטסניא רעיינ א טריפעגנייא ןצניווַארּפ עכעלטסּפױּפ

 יד דנַאל ןרעּביא ןרעטשינ ןוא ןכוװ ןיא עבַאנפיוא ריא סָאװ ,עיציז

 טימ אפארַאק רענעגייא רעד ץלַא עקאט ןוא .תוסרוקיּפא ןופ "'תערצ,

 םעד טרעללרעד ךיוא סע טָאה ןשרָאפ ןעיירמ םוצ טאה ןקידנענערב ןייז

 רעכעלשטנעמ ןופ רעגערט ןטסעב ןוא ןטסלרייא םעד ףמאק ןטרעטיברַאֿפ

 "ניֵא רעטשרע רעד סע רע טָאה סָאד .טאטשראוויקורד םעד --- רוטלוק

 ןיא קנַאדעג ןכעלשטנעמ םער ןקיטש ֹוצ ידכּב רוזנעצ-רעכיּב יד ריפעג
 ,ךוּב קידלושמוא ַאזַא ןליפַא .טרָאװ עיורפ סָאד ןטייק ןיא ןסילשנייא
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 ןוטזס, ענָאיליטסאק דניירפ סלעַאפַאר ןופ קרעוו עטמירַאּב סָאד יװ

 ןיא ,(ןַאמטיױה םנופ תונהנתה רעד ןגעוו ךוּב סָאד) '660 0

 ,רעגייטש ַא ,טָאה רעײלּב-רָאזנעצ רעד :ןיעו ןשּב רוזנעצ רעד ןופ סױרַא!

 ץיוו ַא טכַארּבעג טרעוו סע רָאנ ּוװ .'!ַאנוטרָאפ , טרָאװ סָאד טקעמעגסיוא

 ןיא טלדנַאװרַאפ ךיילג רעכעלטסייג רעד טרעוו ,ןכעלטסייג א ןגעוו

 סָאישטַאקָאּב טַאהעג טָאה לזמ ןבלעז םעד .וו'זַאא רעגריּב ןטושּפ ַא

 רעד ןעוועג זיא רערעטיּב ךָאנ .קרעוו ערעדנַא עליפ ןוא '!ןָארעמַאקעד

 עיצַאמרָאפער יד ןוא םזינַאמֹוה רֶעֹד לייוו ,םירפס עשייערבעה ןופ ?זמ

 ,רוטַארעטיל רעשִיערּבעה רעד ֹוצ סערעטניא ןסיורג ַא ןזיװעגסױרַא ןּבָאה

 םנופ םינילּת יד ,ןרָאזנעצ עשיליוטַאק יד ןיוש ןּנָאה ןיילַא רַאפרעד טָא

 אנש רערעדנוזַאּב ַא טימ ןטלַאהראפ ךיז קיטיינ ראפ ןטלַאהעג ,קנַאדעג

 .ךוּב ןשִיערּבעה םוצ

 ןופ שאר םנופ שטנווװ ןטיול םטָאה קירוצ רוד ןייא טימ לּכה-ךס

 ,ןטנעצ םעד וועל טסּפױּפ ןטעדליבעג םעד ,ךריק רעשילוטַאק רעד

 םעד דנעּב ףלעווצ ןיא טקורדענּפָא ןטשרע םוצ רעגעלרַאפ רעכעלטסירק ַא

 ןפיוא ןעֶמ םָאה םורַא רֶאי קיסיירד ןיא ןוא .תומילשב דומלּת ןצנַאנ

 "טסירק ןֹופ תולדּתשה רעד ךרוד עקַאט ןוא טסּפוּפ רעדנַא ןַא ןופ לעמַאּב

 ..ןֿפיוהרעטייש ןפיוא דומלּת םעד טנערברַאפ ,רעקורד עכעל

 -עג טונ ץנַאג א ןעװעג ןטייצ ענעי ןיא ןיא יירעקורד עשידיי ַא
 ףוא ןַאיניטסוי ,טיילפיוק עכייר ייווצ ןַאד ןּבָאה עיצענעוו ןיא ןוא טפעש

 ןּבָאה ייז .ןעיירעקורד עשיערּבעה עסיורג ייווצ טנפעעג ,ינידַאנַארּב

 ייווצ יד ייַּב זיא סע זוא ןרעדנַא םעד טימ רענייא טרירוקנָאק קראטש

 ןעגנַאגרעד זיא'ס זַא ,ךוסכיס רעקרַאטש אזַא ןכָארּבעגסױא ןטנערוקנַאק

 ,םידמושמ ייווצ טפיוקעגרעטנוא טָאה ייז ןופ רענייא .תוריסמ עטושּפ וצ

 והילא טימ ןעמַאזוצ ןּבָאה ייז ןוא ,ָאינילאפײײד לאננח ןוא ָארָאמ ףסוי
 רעד רַאפ טרטמענ ,וגָאמור המלש ,דמושמ ַא ךיוא ,לקינייא סָאטיוװעל

 ערעדנַא עקינייא ךיוא ןוא דומלת רעד זַא ,עיציזיווקניא רעד ןופ גנוציז

 .1 םוטנטסירק ןפיוא ןלַאפנָא עכעלדנייפ טימ לופ ןענייז םירפס עשיריי

 דַאּב ייז ןּבָאה םינפל רָאנ ,טיירפרעד רעייז ךיז ןּבָאה ןרָאטיזיוװקניא יד

 יו ףיוא ןייז שרודו רקוח ןלָאז יז ,ןלַאנידרַאק ןופ .עיסימָאק ַא טמיטש

 לַאנ טימ טקרעמַאּב -- סע ןעמ .טָאה סָאד , .קיטכיר זיא הריסמ יד טייוו |

 טגָארטפיואטּב עדנילב -- סויסַאמ יירדנַא טסיערּבעה רעטעדליבעג רעד

 םָאה ,סויחַאמ ײרדנַא ןוֿפ װירּב עמנַאסערעשניא יד עז םעד ןגעװ תוכירַאּכ 1
 ,231--221 ,"עגערטייב, ןייז ןיא טכעלשנפערַאֿפ םָאה סטלרנש



 11 ןדיי יב רוסַארעמיל רעד ןופ עסכישעג יד

 ג1""ןּבוַאפ ןופ טעטילַאוװק רעד ןנעוו גנוניימ רעייז ןגָאזסױרַא סע ןלָאז ייז

 תיוא ןוא ןידיקסּפ ריא ןנַארטעגסיױרַא דלַאּב טָאה עיסימַאק-לַאנידרַאק יד

 םעד םויפי טסמיױט םעד השקב א טננַאלרעד ךיילג ןעמ טָאה ךמס םעד

 רעייז ןוא עכעלרעמעג יד ןטָארטיױא רעכינ סָאװ ףרַאד ןעמ זַא ,ןטירד

 םעד ןוא טקיליװענניײֵא טָאה טטּפוּפ רעד .רעכיב עשיערבעה עכעלדעש

 -נוא יד ,לעפַאּב ןלעיצעפס א ןבענעגסיורַא רע טָאה 1899 טסונוא 2

 טכַאמענ ןּבָאה ייז ,עטקיטכעמלופַאּב עריא טקישעצ ךיילג טָאה עיציזיווק

 "מעזקעירומלּת עלַא ןעמונרַאֿפ ןוא םיֹור ןיא ןדיי יד ייּב ןעגנוכוזדזיוה

 ,חנשה-שאר גָאט !טייווצ םעד ,תּבש .ןענומענ טרָאד ןּבָאה ייז סָאװ ,ןרָאלּפ

 ףיא טנערּברַאפ ןראלּפמעעקערומלת רעטנזיוט יד ןיא ןעמ טָאה

 טרזחעגרעביא ךיוא ךיז טָאה ענענייא סָאד .םיֹור ןיא ץַאלּפ ןכעלטנפע ןא

 ץשיריי ערעדנַא ןיא ןוא קידענעװ ,אוטנַאמ ,ערַארעפ ,עינָאלַאּב ןיא

 ןרָאצ טימ סיוא טפור --- דניז עסיורג עקיזָאד יד, .2 סרעטנעצ-רוטלוס
 רנַאש רעקיבייא טימ ןקעדַאּב טעװ -- סויסַאמ רעטנַאמרעדנבױא רעד

 רנַאש רערטסערג טימ ךָאנ .*י !טסּפױּפ ןשימיור םנופ לוטש-סורטעּפ םעד

 טָאה םיא יו םעד ךָאנ ''?וטש-סורטעּפ, רעד טקעדַאּב רעּבָא ךיז טָאה

 -ַאק יאנק רעדליוו רעד ,רעטרעפ רעד סוליױּפ ןעמָאנ ןרעטנוא ,ןעמונרַאפ

 ץעשיערבעה יד ןיא טסייה רע יװ ,(ןניטָאיט) ''רעניטאעט , רעד ,אפַאר

 * ןלעווק

 וצ האנש ןייז סָאװ ,רעקיטַאנַאֿפ רערעטסניפ רעקיזָאד רעד טָא

 -עג טינ ןיוש ךיז טָאה ,* ןועניש ןכעלקנערק וצ זיּב ןעגנַאגרעד זיא ןדיי

 טָאה רע -- םירפס עשידיי .רַאפ סנפיוהרעטייש טימ ןענעגונַאב טלָאװ

 טניז ןרָאי רעסילדנעצ ןופ ךשמ ןיא .תונּברק עכעלשטנעמ ךָאנ טראגעג

 עד סוילוי טסּפױּפ םעד זיִּב ,רעטנעצ רעד וועל טסּפױּפ ןטנַארעלָאט םעד

 יד רַאפ טלקמס םוקמ א ןעוועג ץניװָארּפ עכעלטסּפיופ יד זיא ,רעטירד

 0225 ,ןסרָאד

 4146 ,| ,קרעװ ,טיצ ,רעגיר ,א ןײטשלעגָאֿפ ;111 ,"אכבה קמעא הכנה ףסוי עז

 229 ,223 ,ןטרָאד

 תש ,'ףיװשז .טע .ד ,יװערפ ןיא ָאנַאיצַארג םחרבַא ןו"א 116 ,"אכנח קמע, 4
 טכַאמ וניִסָיִמ זַא ,טנכערעגסױא וליּפַא םרעװ ןלעװק עשידיי עקינייא ןיא ,6
 ןֶמָה -- אירטמיגב

 סם 08 =

 העד 117(3--116 ,קרעװ ,םיצ) טקַאפ ןקידנגלָאפ רעביא םיִג ןחנה ףסי 5
 ןיא רוסב לָאז רענעי ,לעפַאּב ַא ןװירעדורב ןַײז ןגבעגעג לָאמ ןייא טָאה םולוּפ טסּפיױּפ
 םעד קנַאדַא רָאנ ,םיור ןיא ָאטעג עשידי יד ןדניצרעטנוא / שינרעטסניפ.םכַאנ רעד

 הערליװ רעד ןיא ,םסּוװרעד םעד ןגעװ קילעפוצ ךיז סָאה סָאװ ,עזעגרַאֿפ לָאנידרַאק

 סןרָאװעג םריפעגכרוד טיִג לעפַאג



 גר2 בניצ ,י ר"ד : 156

 -ליטש רעד רעטנוא ןּבָאה סָאװ ,ןענַארַאמ ענעפאלטנַא לַאגוטרַאּפ סיוא
 ןּביױלג םוצ טרעקענמוא ךיז ןפָא ןטסּפוּפ יד ןופ המּכסה רעקידנגייווש
 תד םֹוצ יד ןופ לָאצ יד ןעוועג זיא סיורג סרעדנוזַאּב .תֹובָא ערעייז ןופ
 רעקיטַאנַאֿפ רעד .ַאנָאקנַא טָאטש רעד ןיא ןענַארַאמ עטרעקענקירוצ השמ
 טָאה רע ,ןגָארטרַאפ טנַאקעג טינ רעּבָא סָאד טָאה רעטרעפ רעד םולױּפ
 -טסירק ןסילייה םנופ גונוכעוושרַאפ א ,''םשה לוליח , ַא ןעזרעד םעד ןיא
 יצרופ,, עקיזָאד יד לָאז ןעמ ,לעּפַאּבַא ןּבעגעגסױרַא רע טָאה ,ןּביולג ןכעל
 רעד ןופ טּפשמ טעד ןּבענרעּביא ייז ןוא שינעגנעפעג ןיא ןעמטענ ''רדג

 -ַאּב טקילגענּפָא טָאה ַאנָאקנַא ןיא ןענַארַאמ יד ןופ עליפ .עיציזיווקניא
 רעד ןופ ?דנייש ןוא ץלָאטש רעד ךיוא ייז ןשיווצ ,ןפױלטנַא וצ סנטייצ

 -ץעמ ןטמירטּב םנופ רעפעשַאּב רעד ,טלעו רעשיניצידעמ רעקיטלָאמעד

 פייט א .רענאטיזול רעד סוטַאמַא .,,'66010040, םוידנעּפמָאק ןשיניציד

 ןגנערטש ןפיוא טזומעג עיציזיווקניא יד טָאה ענעמונענ ןעגנַאפעג יד ןופ

 -רעט סלַא ,יירמ ןזָאלסיױרַא ןַאמיילוס ןַאטלוס ןקיטכעמלַא םנֹופ לעפַאב

 ןטיוא ןעמוקענמוא ךעּבענ ןענייז ןענַארַאמ 24 רָאנ ,ןענַאטרעטנוא עשיק

 .1 1856 יַאמ ןט24 םעד ןפיוהרעטייש

 זיולּב ןענענונַאב טלָאװעג טינ רעּבָא ךיז םָאה סוליוּפ טסּפױּפ רעד

 "סורטעּפ םעד ןעמונראפ טָאה רע יו םעדכָאנ דלַאּב .ןענַארַאמ יד טימ

 טטזװ םומתופפ טערקעד ןטסירַאּב ןייז ןּבענענסירַא רע טָאה ,לוטש

 ןּברוח ןקידנעטשלופ א ןעגנערּב וצ ליצ ןטמיטשַאּב םעד טיס .,,'809טז6טזח

 זיּב שילארָאמ ייז ןקירעדינרעד ןוא ןדיי יד ןופ ענַאל רעשימָאנָאקע רעד

 טרעו ?ןעגנוצענערנַאב ןוא תוריזנ ערעדנַא ץוח .הנרדמ רעטצעל רעד

 ןרירוק ןלָאז םיריוטקָאד עשידיי ןטָאּברַאֿפ טערקעד ןקיזָאד םעד טיול

 ןַא ראפ סָאװ ,ןזיֹוועגנָא רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ .ןטנעיצַאּפ עכעלטסירק

 תלשלש, 168-66 ,אשו ,'ףיװשז ,םע ,ד יװערא .118--117 ,'אכבה קמעע עו 1
 ענעמוקעגמוא ַאנָאקנַא ןיא יד ןופ ןעמענ יד טכַארּבעג ןרעװ םע ּוװ ,םולש ,"הלּבקה

 ,טישודק

 ןלָאו יז ןדי יד טָאֿברַאפ ,ןטקנוּפ 18 םיוא טײטשַאּב טָאװ ,םערקעד רעד 2

 םימ לדנַאה רעסיוא ,רחסמ טימ ןעמענרַאֿפ םינ ךיז ןרָאש ייז ןרעניד עכעלטסירק ןטלַאה

 יז ןענָאק ןעניוװ ;םוטנגייא ךעלגטװַאּבמוא ןייק ןּבָאה םינ ןרָאמ ןריי ,רעדיילק עטלַָא

 םינ ןּבָאה וצ טּבױלרע יײז ןיא םע ןוא ,לַאטרַאװק ןטרעדנוזענּפָא ןסמיטשַאּב ַא ןיא רָאנ

 ערעי ןוא ּפָאק ןפיא לטיח לענ ַא ןגָארט וצ בייוחמ זיא ךיי רעדעי ,לוש ןייא יװ רעמ

 רעד ןופ ןדיישרעטנוא םכײל ייז לָאז ןעמ ידכּב ,רעיילש ןלעיצעּפס ַא יורפ עשידיז

 תמשמ ךיז ןוא טיײצ יד ןעננערּברַאפ םינ ןרָאט ןטסירק יד ,גנורעקלעּפַאב רעכעלטסירק

 לטיש.ןרע ןטימ ןדיי ַא וצ ןדנעװ םינ ךיז יײז ןרָאפ ךיױא ;ןדיי םימ ןעמַאזוצ ןיז

 ,3 152 וו ,קרעװ ,םיצ ,רעגיר ןוא ןײטשלעגָאּפ ןףוס ,"הלגקה תלשלשה עו) "6סזמוװא

 .((6 'םונ עגַאליײּב ךיוא עז



 9 ןהי יב "השַארעּפיל רעד ןֹופ עטכישעג יד

 רער ;עילַאטיא ןיא טליּפשענ ןּבָאה םיריוטקָאד עשידיי עלָאר ענעעזעגנָא
 וצ ידכב ןוא ,םשור ןקראטש א טכנאמעג ראפרעד טָאה טָאּברַאֿפ רעקיזָאד
 ,עיצַארעּפָאָאקירעניצידעמ רעשידיי רעצנַאו רעד ןופ דובּכ םעד ןצישַאּב

 רו :רעטערטרַאֿפ עבושחה עריא ייווצ ןטָארטעגסױרַא ןפָא ןענייז

 רעסַאפרַאֿפ רעטסּוװַאּב רעד ,? סימוּפייד קחצי ןּב דוד ןוא 1 ילָאקסַא'ד
 -ידעמ עליפ ןופ ןוא ? דוד חמצ , קרעוו ןשיּפַארגַאקיטקעל ןסיורג םנופ

 -עג יד ןשיווצ ןעמָאנ זסיורג ַא ןפַאשעג םיא ןּבָאה פָאװ ,ןטעּברַא עשיניצ

 ןעמ טָאה קרעװ עשיטענָאלַאּפַא-טימ רעּבָא טינ .טייצ ןייז ןופ עטנרעל

 דוד .רעטלעהטימ ענייז ןֹוא סוליופ יװ םיאנק עניױזַא ףיוא ןקריוו טנַאקעג

 -עג ןיא טרַאּפשרַאפ טירטסיורַא ןקיטומ ןייז רַאֿפ ןעמ טָאה ןילַאקסַא'ד

 הלשממ ''טרעניטָאעט , םעד ןופ געט עטצעל יד ןיא ןוא 4 שינעננעפ

 רעטנוױוט סנפיוהרעטייש יד ףיוא טרעקאלפענפיוא לעה רעדיוו ןּבָאה

 ,םירפס עשיערבעה

 טסברַאה ןיא ןעמוקענרָאפ זיא סָאװ ,''דומלּתה תפירש,, עסיורג יד

 עלַא ןכאמרַאפ טזוסעג טָאה ןעמ סָאװ ,וצרעד טכַארּבעג טָאה ,3

 טעדליּבעג טלָאמעד ךיז טָאה סע .ןצניװַארּפ עכעלטסּפױּפ יד ןיא תובישי
 טָאװ סָאװ ,ענָאמערק טָאטש רעד ןיא הרוּת לש החינסכא עיינ א ראפרעד

 ריע, רעד ןרָאװעג זיא ענַאמערק .םוטנַאצרעה רענַאלימ םוצ טרעהעג

 ויא'ס טָאװ ,םירפס עלַא יד טריפעגרעּבירַא ןעמ טָאה ןיהַא ;'טלקמה
 טערנירגעג ןעמ טָאה טרָאד ,טנעה טנוילת םנופ ןעועטַאר וצ ןעגנולעצ

 יד טנרָאזַאב טָאה יז סָאװ ,יירעקורד עשידיי עסיורג א ךיוא ןוא תובישי

 "עג גנַאל טינ רעּבָא טָאה סָאד .רעכיּב עקיטיינ טימ ןריי עשינעילַאטיא

 -ער רעשילױטַאק רעד ןופ רעניד עיירט יד ,רענַאקינימָאד יד .טרעיוד

 ןביוהעגפיוא ךיילג יי ןּבָאה ,ןראוועג רָאוועֶג ןופרעד ןענייז ,עיצקא

 "עג טלָאמעד ךיז טָאה .םוטנַאצרעה רענטלימ סָאד לייוו ,?מוט ןטיורג א
 טדנעוועג ךיז רענַאקינימָאד יד ןּבָאה ,חלשממ רעשינַאּפש רעד רעטנוא ןענוט

 יב ןוא ןאלימ ןיא טכַאמ רעשינַאּפש רעד ןֹופ רעטערטרַאפלעטש םעד וצ

 י+ ןקיליטראפ וצ ךיילג לעמַאב ןננערטש ַא ןעמוקַאפסױװַא דלאפ םיא

 דנעב טנזיוט ףלעווצ עצנַאנ ,ןריי ייג רעכיּב ''עשיסרוקיּפַא , עכעלרעפעג

 + ענערטיינ, ,טטריפ 5 ן194 ,| ,קרעװ .םיצ ,רעגיר .א ןײטשלענָאפ עז 1
 ;(358 || , עדי .ד ,שעג ,ם ךוּברהַאיש) "עטצרע ןעשידיי ,ד עטכישעג

 עו ,םיײקכעלגעורעּפ רעטנַאסערעשניא רעקיוָאד רעד ןגעװ תוכירֲאּב רעמ 2
 "ףוד תמצפ יצ המדקה יד ןוא ,269--358 ,קרעװ ,טיצ ,םטריפ

 םימופייד ןכלעװ ןיא ,,ךוברעשרעװ שינײטַאלישינעילַאטיאישיעמַארָאישיערבעה ַא 5
 וַא א ַאטיװעל והילא ,לאיחי ןב ןתנ ,יחמק רוד ןופ קרעװ יד שצונעגסיוא טל

 154 ,קרעװ ,טיצ ,רעגיר ןֹוא ןיימשלענַאס
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 עלא ייז ןוא ענַאמערק ןיא ןדיי יד ייּב (1889 ןיא) ןעמונרַאפ ןעמ טָאה

 ןעמ טָאה רעכיּב עשידיי יד טימ ןעמאזוצ .טָאטש ןטימניא טנערּבראפ

 -רעד גנַאל טינ יד ןוא קרעוו עשיטנַאטטסעטָארּפ ךיוא טנעדּברַאפ בגַא ןיוש

 ךיא ראי ןבלעז םעד ןיא 1 גנוצעזרעביא-לביּב עשינעילַאטיא ענעניש

 -עטסייר רעטשרע רעד .ןעמָאנ סטּפסױּפ םניא ןרָאװעג טכעלטנפעראפ ךיוא

 -רַאֿפ ןעוועג ךיוא זיא סע עכלעוו ןשיווצ ,(18664) רעכיּב ענעטַאברַאפ ןופ

 וצ ידכּב .םילּכ יאשונ ןוא םישרפמ ענייז עלַא טימ דומלּת רעד טנכייצ

 ףיוא ןייז לח טינ לָאז טָאּברַאפ רעד ןוא ,!הטילּפה תיראש ,, יד ןעוועטַאר

 -ננלָאפ ףיוא ןלַאפעג ןדיי עשינעילַאטיא יד ןענייז ,םירפס עזעיגילער עֶלַא

 ,19853 ןופ ''דומלּתחה תפירש ,, םעד ךָאנ דלַאּב :האצמה רעלעניגרָא רעקיד

 טרָאד ןיא סע ןוא רָאפנעמַאזוצ-םינּבר ַא ןעמוקענרָאפ עדַארעפ ןיא ןיא

 רעשידיי םוש ןייק רָאט ןָא טנייה ןופ זַא ,הטלחה ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא

 םָאװ ,םינּבר יירד ןופ המכסה רעד ןָא טקורדעג ןרעוו טינ טּפירקסונַאמ

 "ורד יד .* קרעוװו םנופ טלַאהניא ןטימ ןענעקַאּב טונ ךיז רעידפ ןפרַאד

 רַאפ ןיילַא טָאה ,1880 ןיא ענַאמערק ןיא טנפעעג ךיז טָאה סָאװ ,יירעק

 -עג טָאה יז סָאװ ,קרעוװ סעדעי .טלַאטשנַא-רוזנעצ ןימ ַאטנדרָאעגנייַא ךיז

 ןקוקוצכרוד ןּבענ ,טּפירקסונַאמ ןיא ךָאנ ,רעירפ יז טנעלפ ,ןקורד טלָאז

 ןוא ימ ליפ טימ .רעדורּב פונַאמור המלש ,ונאילע אירָאטיװ דמושמ םעד

 עטקורדעג ןיוש יד ןעװעטַאר וצ ןעגנולעג ןדיי יד זיא תואצוה עסיורנ

 ןוא ןעזכרוד ןלעוו רעכיּב עלַא יד זַא ,יַאנּת םעד רעטנוא םירפפ עשינּבר

 רַאפ סָאװ ,ןרָאזנעצ עליצעּפס (םאקטזע80ס0מ) * "ןכַאמ ןייר,, קירעהעג

 -נעצ עלעיציּפָא יד ידכּב .* אפוג ןדיי יד ןלָאצַאּב טזומעג ןּבָאה ימ רעייז

 ,לשמל ,יװ ,םינּבר עבושח עקינייא ןּבָאה ,טעּברַא יד ןרעטכיילרַאפ וצ ןרָאז

 ןופ רעטסייר ַא טלעטשענפיונוצ סיוארָאפ ןיילַא ,ילַאיצניװַארּפ םהרבַא

 -עג ןליפַא זיא סע .ןרעו טקעמעגסיוא ןפרַאד סָאװ ,רעטרע עדושח יד

 ןיא) 'ס8מ08 טז1002:10ח/59, ףךוּבטנַאה לעיצעפס ַא ןרָאװעג ןפַאש

 ןרָאונעצ יד ןכלעו םימ ,('סוקיזה רפס,, ןסייהעג סע טָאה שיערּבעה

 ןופ םירּבחמ יד .* רעכיּב עשידיי יד "'ןקינייר , םייּב ןצונַאּב ךיז ןגעלפ

 ןרָאזנעצ עגנערטש יד טימ ךיז קידנענעכער ,ןיילַא ןיוש ןּבָאה טייצ רענעי

 ,340 ,קרעװ ,טיצ ,םסריפ ,ל {122--120 ,"אכּבה קמע; עו 1

 י14 ,ש ,".לּביּב .רבעהע ;148 ,קרעװ .םיצ ,רעניר ,א ןיײטשלענָאּפ

 ."קוקיז; !:ןימרעט רעלעיצעפס 8 ןרָאװעג ןְסָאשעג וצרעד ויא שיערּבעה ןיא

 03 ,ש ,",לּביּב ,רּבעהא עז
 עשידי ןופ רוזנעצ רעד ןנעװ ללכּב ןוא "קוקיוה רפס, ןקיָאד םעד ןגעװ 5

 18--125 ,101-596 ,11-72 ,ש ,",לּביּב ,רּבעה, עו ,ח"י ןט16 םניא עילַאטיא ןיא רעכיּב

 .166 ,טװ ,",לניב .רבעה .8 ,צ, }70-68 ,ץו ,ןמרָאד
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 ןלָאז ייז ידכּב ,קרעוו ערעייז ''טסיניײרעג , טױַאטש ,עיציזיווקניא רעד ןֹופ
 ,''סוקיזח ,, ילעַּב יר ןופ טנעה יד ןיא ןיירש ןלעוו ייז תעּב ןרעוו לשכנ םינ
 ייצ יסורייד הירזע :לַאֿפ רעקידנגלָאפ ,ליֿפשייּב םוצ ,זיא טנַאסערעטניא
 -בעה ןטסּוװַאב םעד ?יפעגייב סיורג טימ סרעוו ןייז ןיא טּפָא ץנַאג םריט
 זיא ךַאנָאמ רענעזעוועג רעקיזָאד רעד ,רעטסנימ ןאוטסַאבעס טסיער
 רעד ןיא רעריפטסיוה יד ןופ רענייא ןעוועג ןוא ןרָאװעג "'רטּפתנ , רעַּבֶא
 רַאפ טרעלקרעד ךריק עשיליוטאס יד םיא טָאה .גנוגעװַאפ-עיצַאמרַאפער
 -עג ארומ ראמרעד טָאה יסורייד ןוא ,רערעטסעלטָאנ ןוא רקיעַּב רמוּכ ַא
 :טלעטשרַאפ ןָא רטפרעד םיא טפור רע ןוא ןענַאמרעד וצ ןעמָאנ ןייז טאה
 1 "ירצונ םכח ,, םתמ רעדָא ''ינומלַא ינולּפ

 רעננערטש ַאזַא ייּב טָאװ ,ןשודיח ֹוצ טינ ךיז 773 ראפרעד זיא סע
 יד טָאװ ,ףמַאק ןקידתונמחרכמוא ןופ רעפסָאמטַא רעד ןיא ןוא רוזנעצ
 יז ךיוא ןֹּבָאה ,רעכיּב עשיסרוקיּפַא ןגעק טריפעג םָאה עיציזיווקניא
 ןדעי וצ ןטלַאהרַאפ וצ ךיז דשח רעמ טימ ןּבױהעגנָא םינּבר עשיריי
 יז ןגָאה ןעגנושרָאפ עשיטירק עיירפ סיסורייד ןיא ןוא ,סנַאדעג םעיינ
 ,תוסרוקיּפא עטטכעלרעפעג יד ןעזרעד

 {טנַאסערעטניא רעייז 8 ףיוא ןלעטשּפָא רעּבֶא ךיז ןעמ זומ ַאד
 טרעװ דומלת רעד תעּב ,עיצקַאער רעקידננייטש ךעד ייּב עקַאט .טרּפ
 -טימ קינייוװ טינ אפוג ךריס עשיליוטשק יד טוט ,טנערּבעג ןוא טפמדורעג
 ןוא ןרעוו טיײרפשרַאפ רעמ טָאװ ןלָאז םירפס-הלּבק עשידיי יד ןפלעה
 עשיריי עבלעז יד .ןבעל"רוטלוק ןשידיי םעד ןיא ןָאנפיוא טעד ןעמענרַאֿפ
 -םעלדעש , רעסיורג רעד ןנעוו טעװעדלַאװעג יוזַא ןּבָאה סָאװ ,םידמושמ
 עשיליוטאק יד ןגייצרעביא ֹוצ טסיילפעג ךיז ןּבָאה ,רומלת םנופ ''טייק
 רעד ןגעוו קנַאדעג-טנורנ רעד דמערפ טיג זיא "'רחוז,, םעד זַא ,עכעלטסיינ
 53 טשרעה קרעװ ןקיזָאד םעד ןיא זַא ןוא טייקיגייא-יירד רעכעלטעג
 ןייק רָאטרעד זיא סע ,םוטנטסירק םוצי גנויצאפ עכעלדניירפ ץנַאג א
 ַאזַא טימ ןּבָאה עכלעוו ,רעפלעהטימ ''סרעניטַאעט , םעד סָאװ ,טינ שודיח
 טנַארעלַאט רעייז ןטלאהרַאפ ךיז ןּבָאה ,רומלּת םעד טפדורעג טייקדליוו
 --וטלוק בור םעד ןיא תעב ,טייצ רעּבלעז רעד ןיא ןוא ,טירפט-חלבק וצ
 טנערכענ עיציזיווקניא רעד ןופ רעניד יד ןבָאה עילַאטיא ןומ םרעטנעצ
 ןביוחעגנָא ןּבָאה ,טנפיוהרעטייש יד ףיוא טישרפמ ענייז טימ דומלת טעד
 רמס , רעד רעירפ :ןרעדנַא ןכָאנ רפמ"חלבט ןייא קורד ןיא ןעניישרעד וצ
 ''םיחלא תוארמ , רעד ךָאנרעד ,(1866) בוט"םש { בוט"םש ןֹומ "'תונומא

 ,40 ,ענערטייג ,ןסעלרעס יב םעד ןגעװ עז 3
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 (1568) .'תוחלאה תכרעמ , רעד ,(1857) "ןח תיול, רער (1556)
 : 1 וו"זַאא

 ףלעווצ ענַאמערק ןיא טָאה ןעמ ןעוו ,רָאי ןּבלעז םעד ןיא ,1589 ןיא

 -ערק ןיא עקַאמ זיא ,טנערּפרַאֿפ סָאנ ןטימניא םירפס עשידיי טנזיוט

 רעד ,שאופנַאמ ןיא ךיוא טייצ רעבלעז רעד ןוא ןייא וצ ןוא ,אפוג טנָאמ

 טימ ןּבַאגסינא ייווצ ןיא טָאד ןוא ,סױרַא קורד םנופ ןטשרע םוצ ''רהוז,

 רעד ןופ לָאנובירט רעד ןוא אפונ ''רעניטַאעט , רעד סוליוּפ ,לָאמַא

 רענָאמערס רעד ןיא ןוא ,ןּבעגעג המּכסה רעייז ףיורעד ןּבָאה עיציזיווקניא

 ָאירָאטיװ רענעגייא רעד ןעמונעג ?ייטנָא ןקרטטש ַא טָאה עּבַאגסױא
 סע זיא הריסמ ןייז קנַאדַא סָאװ ,(?קינייא ןַא טרוחּב והילא) ? ונַאיַלע

 -רַאפלעטש ןשינַאּפש םייּב ןעמוקַאּבוצסױרַא ןעגנולעג רענַאקינימַאד יד

 .ןענערּברַאפ וצ דומלּת "ןכעלדנייפ-ךעלטסירק , םעד לעפַאּב ַא רעטערט

 אזא ןיא ךָאנ סָאד ןוא ,קורד ןיא ''רחוז,, םנופ ןעניישרעד סָאד

 .עילַאטיא ןיא טלעװ עשינּבר עצנַאג יד טרעדורעגפיוא טָאה ,הרצ תע

 ,טנכערעג ןּבָאה שארּב ַאודַאּפמ ם''רהמ ןטמירַאּב ןטימ םינבר לייט ַא

 . ןטלַאהַאּב זיא סָאװ ,''רתסנה תמכח ,, יד ןשטנווװעג טינ 53 זיא טע זא

 -עג רעּכָא ךיז ןּבָאה סע .ןעמעלַא רַאפ ךעלגנענוצ ןרעוו לָאז ,''רהוז ,, ןיא

 יד ןיא רָארג רַאפעג ַא ןעזרעד עקַאט ןּבָאה סָאװ ,עכלעזַא ךיוא ןענופ
 "'רהוז,, םניא ןרָאװעג ןלעפעג יֹוזַא ןענייז סָאװ ,ןעקנַאדעג ןוא ןצנעדנעט

 ןוא רעטרעפ רעד םוליוּפ יו ,דומלת םנופ םיאנוש ענעטיּכרַאפ ענױזַא

 יד ןרָאװעג טגָאזעגסױרַא ךעלטנפע ךיוא ןליפַא זיא סע .םיב',וקמ ענייז

 רעד ,ז ''הריפּכ וצ ןעגנערּב ןָאק ''רהוז,, םעד ןרידוטש סָאד , זַא ,גנוניימ

 ןכעלטנפעראפ וצ קורד ןכרוד ''רהוז,, םעד קנַאדעג רעד טָאה רעּבָא רַאֿפ

 לנוקמ רעד ,ילַאיצניװָארּפ השמ יו ,רעגנעהנָא עסייה עניוזַא ךיוא טָאהענ

 סָאד זיא ייז קנַאדַא עקַאט סָאװ ,סעטַאליד סחצי ןוא .אלוסַאב השמ

 עװָיַאנ םוטרוּפ םחנמ ,טײצ רענעי ןופ בר ןטסּוװַאּב םעד יא טנַאסערעטניא 1
 חפש ורימסי וגיעלי םיבר יּכ יתעדיופ :"הלולּב החנמ, ןייז וצ םרָאװכָאנ םניא גנוקרעמַאּב

 המכחה ילעּב םילּבוקמ העד ץראה האלמתג .ארמגה ונתאמ התקול ירחאמ יּכ םרפב ילע

 םימר יתלואבו יינעב ינאו ,הריאמה אירלקפסאב םילכתסמו ןוילע רתסב יבׂשוי תיחלאה
 רעז םש רעו םא יכ הלאכ ואצמי אל הזח ירובחב ןכ לע יּכ יניעב םירבדה םיתובגו
 ,(1544 ןופ עּכַאגסיוא רענָארעװ רעטשרע רעד ּפיול ןרימיצ רימ) ."םש

 :גנוקרעמַאּב עקידנגלָאּפ ךיז םנימעג עבַאגסױא רענָאמערק ןופ ףוס םוצ 2
 'ח ישש םוי םּיה ..'רהווה רפסמ ונאצטו ונעניש המ לכמ שרקה תכאלמ םלשתוש

 רוחֹּבה ,..ירי לע הגוהו ,םלוע תאירבל רשע העשתו תואמ שלשו םיפלא תשמה תנש ולסכ
 ,"ל"ו קרקדמה ותילא ר"רה םיקרקדמה שאר לש ורכנ ונַאילא איירוטטיו ר"מכ

 יַאלייר ןיא טכַארּבעג טרעװ גנוניימ עקיוָאד יד) "תונימל איבי רחוזב ןויעה, 8
 (ַאומנַאט ןיא עּבַאנסיוא.רהוװ רעששרע רעד וצ המ:טה סעסַאט



 163 ןריי יב רומַארעשיל רעד ןופ עטכישעג יד

 נַאטערעטניא .טיטרעדניא ןסעטש ןבילבעג טינ גנומענרעטנוא עצנַאג

 ,ג1וניימ רעד ןגעק טלעטשעגסיױרַא טָאה סעטָאלדיד סָאװ ,תונעט יד ןענייז

 טנַאה יד םסָאװ סָאד , :הריפּכ וצ ןעננערּכ ןָאק רחוז םעד ןענרעל סָאד זא
 זנוא טָאה ,המכח םיורג טימ זנוא רעביא טריגער רעכלעוו ,תוכלמ טנופ

 יד טָאװ ,טימרעד זיולב סָאד ךיז טרעלקרע ,טרירעגנָא טינ (םילבוקמ יד)

 "סיוא עּברַאה ןוא רענרעד יד ןקיטייזַאב וצ הנווּכ עטונ יד טָאה טכאמ

 עקיזָאד יד .ןריי םעד ןוא טסירק םעד ןשיווצ גירק טיורא ןֿפור טָאװ ,ןפורד
 שרושה ןמ רקוע ץְלַא ןליוו סָאװ ,(רענגעק-רהוז יד ה"ד) רעּבָא םינבר
 -עציטלעװ ןוא  רעגנערּבסואטלעו עתטא יד סע ןענייז ייז --- ןייז

 .ג "רערעטש
 םהרבא ןיא קידנליוו טינ ןענָאמרעד רעטרעוו עקיכעטש עקיזָאד יד

 ,.רומלת םעד ןוא םינּבר יד ףיוא ןלַאפנָא עקידנרָאצ ענייז טימ היפלומא
 רעיינ = ןיא קיטסימ עשיריי יד ןיירַא טערט טייצ רענעי ןיא לָארג ןוא

 טָאװ ,רעטנעצ-רוטלוק ןשידיי םעוינ םעד ןיא .גנופקיווטנא ריא ןופ הפולת

 ךיז טָאה ,*הכולמ רעקיטלאווג רעשינַאמָאטָא רעד ןיא טעדליבעג ךיז טָאה

 רעטנעצ רעד ןרָאװעג זיא תמצ .ןטנעמעלע עיינ טימ טרעכייראּב חלּבק יד
 ןענייז רעדנירגַאב ערעייז סָאװ ,הרוה רעשיטסילַאּבאק רעיינ רעד ןופ

 אירופ החצי 'ר ןוא הריבודרוס השמ 'ר םילגוקמ עטמירַאּב יד ןעוועג

 רעלעיצעּפס א עילאטיא ןייק ןעמוקעגפָארַא תפצ ןופ זיא דלַאּב .(י""וא}
 טיפ טָאה סָאװ ,רָאטַאטינַא רעשיגרענע ןַא 2 טורפ לאושי ,חלושט

 ַאוטנַאמ ןיא .טילבוקמ רעתפצ יד ןופ ערעל יד טיירפשראפ גלָאמרע סיורג
 הטיש םי"רא ןופ רעננעהנָא ןסייה ַא ןברעוורעד וצ ןעגנולעג ןקורפ ןיא

 םחגפ םענעעזעגנָא רעייז ןוא ןכייר םנופ ןָאזרעּפ רעד ןיִא הלּבק ןיא

 רעצישה ןוא רטכייר טרַאטש ַא ןיא ןרָאמעג ,4 ונַאפייד (לאונְמע) הירזע
 רעּבֶש ,גנויצרעד עקיטייזליפ א ןעמוקַאב הייוע םחנמ טָאה ,* עילימַאֿפ

 סעטעטַאלייר) עּבַאגסױואירהוז רענַאוטנַאמ רעד וצ הסצסה םעטעטַאלייד עג 1
 םהרבסב םישולחה םישפטה םירבעה הלא יכ) :124(4 / 1860 ,עגַאגמױא רעגיגה ,ת"וש-
 ורלגו ואָצמ העקב ןכל רומלתה תפרש תוכלמה חרוגש ןמזב וגתויהל יּכ רוסא םירמוא

 המכתב תלשומה תוכלמה די ונב העגנ אֹל רשאבו .,תועמוש ןכש םינזאל יוא ,רױנ הב
 יריל םיאיבמח תוכלסה יניעב םישק םירבדו םיצוק ריסחל בוש הנוכל אלא ונוכ אלש
 םלוע יֵלֵבְה לכה תא הקעל םיאב םינגבה הלאו ,;לארשיח ןיבו ימדאה ןיִב הטטק
 ,"םלוע יבירחטו

 ,עמכישעג רעונוא ןופ ליפ ןקידרעטײװ םניא םעד ןנעו 2
 םיענג  שֹוריִּפַא ץֹוח טזָאלעגרעּביא) םינ קרעמ ןייק ןײלַא טָאה קורס לארשי 8

 ."תהרימוע עקירתּבש יד ףיױא "לארשי תורימז
 1620 ןיא ןגרָאטשעג ,1548 ןיא ןריוּבעג 4
 יהערפ ןיא םעּברַא סנַאטּפױק עז רונַאמייד עילימַאֿפ רעד ןגעו תוכירַאּב רעמ 5

 | 690--84 ,35 ,"ףיוושז/ ,םע
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 ףושיכ רעד ןגיוצעג ךיִז וצ קרשטש םיא טָאה ןָא ןרָאי עגנוי יד ןוֿפ ןיוש
 ?בוקמ םעד טימ טעדניירפַאּב ןעוועג זיא רע .'רתסנה תמכח,; רעֶד ןופ
 .טיוט סחריבודרוק ךָאנ ןֹוא ןביירש ווירב עטפָא םיא טגעלפ ,חריבודרוק
 .ץלַא חנמלַא רעד ייּב טפױקעגּפָא טלעג עמוס רעסיורג ַא רַאפ ונַאפ-יד טָאה
 םיא טָאװ קורפ יו םעדכָאנ ,ןחריבודרופ ןופ ןבילבעג וענייז סָאװ ,םיבתּכ
 -נענערב ַא סי"רַא םעד ןרָאװעגנ רע זיא ,חטיש סאירול טחצי טימ טנעֶקַשּב
 .סי"רַא םעד טרידנשנַאּפָארּפ רע טָאה תֹולעּפתה סיורג טימ .דיסח רעקיד
 ךיוא ןוא ,+ ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,קרעװ עלילָאצליפ ענייז ןיא ןעעדיא
 יגעלפ סע ןוא םש ןסיורג ַא טָאהעג ֿטָאה סָאװ ,חבישי רעסיורג ןייז ןיא
 .סיוא ךיוא טרעיינ ,עילַאטיא ץנאג ןופ רָאנ טינ טיילעגנוי ןעמוק ןיחַא
 סאו ,לבוקמ ןוא הבישי שאר רעקיזָאד רעד טָא ,ןליוּפ ןוא דנַאלשטייד
 יפבוקמ לש ןּבר , ןעמָאנ ןטימ םיא טניורק אידנַאקמ ר"'שי רעטנַאקַאּב רעד
 =עד סָאװ ,טימרעד ןענעגונַאּב טלָאװעג טינ ךיז טָאה ,?* "ברעמ תוצרא
 ,םיא ןיא טָאה רע ,רּתסנח תמכח ןופ לָאװק רעטנעקרענָא רעד זיא רחוז
 ןופ טיּבעג ןפיוא ןטעטירָאטױא עטסקיטכיוו יד ןופ םענייא ןעזענ ךיוא
 ףומלּת רעד, זַא ,ללכ םעד טלעטשעגסױרַא רַאפרעד טָאה ןוא ח כ  ה
 'ולבבהש) 'עּבלעז סָאד ןוא סנייא ןגָאז רהוז רעד ןוא ימלשורי רעד ,ילֿבּב
 ,(רחא רבד ורמא םלוכ רחוזח רפסו ימלשוריהו

 -ףענָא טָאה ,םימודַאה ןמ הירזע יוװ ,רעשרָאפ רעיירפ ַאזַא וליפַא

 רע ךיוא ןוא ,+"תמאח ימכח , יד ןופ טעטירָאטױא ןסיורג םעד טנעק
 ןועמש 'ר ''רעכעלטעג , רעד ןבירשעג טָאה רחוז םעד זַא ,טנכערעג טָאה
 ןשיטירק ןפרַאש םעד ןופ ,תמא +* (יאחוי ןּכ ןועמש 'ר יחלאח) יאחוי ןּב
 ןּבָאח רחוז םנופ ןלייט עקינייא זַא ,ןנרָאּברַאפ ןעוועג טינ זיא יסורייד ןופ קילּב
 ;ןטיײצ סיאחוי ןפ ןועמש ןיא ןרעוו טסַאפרַאפ טנָאקעג טינ ןטוא םוׁשּב
 ןלייט עסידנפערטַאּב יד זַא ,ןזייוגצנָא זיולּב טגָאװעג רעּבֶא טָאה רע
 סעטיוועל והילא ןוא .? תורוד עקידרעטעּפש ןיא ןרָאװעג םריטקַאדער ןענייז

 רעמשרע רעד וצ תמדקה רעד ןיא םניירש ,הילדג ,ןז טחריבוררוק חשמ 1

 וה ןסאנ יבא תינ לכב י"רנ ונאפמ ע'מרח םלשה םכחח, 1 "ברענ רוא, עגַאנסױא

 ,"הבחאל -דואמ קבד םהב ,ויתורות יבור ול בותכל בחא ישא

 ןיא יקסװַאלסַאדיװ .' םינ קרעװ סונַאפיוד ןופ רעטסייר ןקידנעטשלופ םעד 2
 ,36--4/ ,1904 ,'ונַאמײיד תירזע םחנמ 'ר תודלוּת, ןייז

 .א 'מע 14 ףד ,"חמכחל ףרצמ, ןיא 5

 ,ו"זַאא 28 וו ,86 ,| ,"םיניע רואמ, עו 4

 ,186 ,/ ,99 ,| ,ןטרָאד *

 ררבוח אנמיהמ איערה ןכו ולכ םלענה ׂשרדמח יכ ןכתי םנא 1222 ,ןמרָאד ?
 ,"םדק ימכחמ ואצי םחיובד בור חנמא רשא ,םיארומא י"ע םרמיעמ



 165 ןדיי יב רוטַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 ןדיי ייּב ןענייז .'םימעטהו תוניגנ, יד ןַא ,גגוניימ עטכַארּבעג רעירפ

 יסורייד טפרַאװ , ינש תיּב ןּברוח ןכָאנ תורוד ליפ ןרָאװעג טריפעגנייא

 תודוקנ יד טפָא ךָאד טנַאמרעד רהוז רעד סָאװ ,םעט םעד סיוא ןיולב ּפֶא

 ןּב בקעי בר רעשינעילַאטיא רעד ,רוד-ןּב ַא סיסורייד ,* ףַארט םעד ןוא

 ףעטנעצ הלבק םעד ןיא טצעזַאּב רעטעּפש ךיז טָאה סָאװ ,אטַאצול קחצי

 יד ןיא ןיירא טננירד סָאװ ,רעד זיולב זַא ,טמיטשאב טרעלקרעד ,תפצ

 עקילייה יד ןופ טסקעט םניא ןטלַאהַאב ןענייז עכלעוו ,תודוס עשיטסימ

 סָאװ ,''חרפו רוּתפַּכ , ןייז ןיא ןוא ;'תמאּב הרוּת לעּב , ןסייה ןָאק ,םירפס

 -רעד ֹוצ ךיז רע טסיילפ ,לעזַאּב ןיא 1880 עדנע טכעלטנפערַאפ טָאה רע

 יד ,'רהוז, םנופ ךרד ןפיוא ח"ד ,''י'ּבשר לש שרדמ ךרד לע ,, ןזייוו

 ןטלַאהאּב ןענייז סָאװ ,םיזמר עשיטסימ עפיט יד ,''תודגאח תונוּכ , עתמא

 ןופ תודגַא עשיטסאטנַאפ יד ןיא ךיוא טרעיינ ,הרוּת רעד ןיא רָאנ טינ

 םערתמ קראטש ךיז ןיא רע ןוא , םישרדמ ןא ימלשורי ,ילבכ דומלת

 -רעד ןוא ,'זיולּב ןוא טעקַאנ ןלעטשקעוַא , ארמנ יד ןליוו סָאװ ,יד ףיוא

 השוב התואל יוא, .לכשה ךרד לע ןיולב טסקעט ןשידומלּת םעד ןרעלק

 * םעּכ טימ סיוא ָאטַאצול טפור ''!חמילכ התואל יוא

 ןקיטסָארפ םעד רעטנוא ּפֶא טּברַאטש .,טירט ייּב טירט ,ױזַא טָא

 רעד ןיא ןה םזינַאמוה ןופ טסייג רעקידעּבעל רעד עיצקַאער רעד ןופ םעטָא

 רעמ ץלַא .ָאטעג ןשידיי םעד ןיא ןה הביבס רעשינעילַאטיא-ךעלטסירק

 ןטייוו םעד סיוא הלּבק רענַאירול רעד ןופ הטילש ןוא העּפשה יד טסקַאװ

 םעד סיוא תונּבר רעקידהרוחש:הרמראפ רעגנערטש רעד ןֹופ ןוא תפצ

 ךָאנ זַא ,טכַארטַאּב ןיא ןעמענ ייברעד זומ ןעמ .דנַאלשטייד ןקידתונכש

 עשידיי יד ןיא ןּבָאה סנאסענער םעד ןופ הפוקתדץנאלנ רעד ןיא ליפא

 סָאװ ,םינּבר יד טליּפשענ עלָאר עטסדנטיידַאב יד עילאמיא ןופ תוליהק

 ןיא ןכוז ןעמ ףראד ןופרעד הביס יד .דנַאלשטייד סיוא טמַאטשענ ןּבָאה

 .2 'ּפַאק ,ןבױא עז 1

 .59 'ּמַאְק ,"םיניע רואמ, 2

 ןייא, וצ עדעררָאפ רעד ןיא גנורעלקרעד םוטַאצול ויא שיטסירעטקַארַאכ 8

 ונליפאת ותררועתה תלחתב ןטעמ םעט הרותה לע ררועתהל ךירצש הנוכהוע : 'הרפו

 ואבש תושרד הברהכ םימשפ תלו םהב ןיאש שרוד ךרד םימושפ םירבד הלהת לקז

 ינבמ תויהל ץפתו התבהאב רימת הנושו הילא ושפג הפסכנ ןײדעש הארתשכו ;דומלתב

 ול / יהי תודיחו םילשט ול לישטתו וטרב םיקומע רתֹוי םירבד ונמיעטת -- התיב

 ליגרו ודקּוש רתיי אוהשכו ןהדגה ארקנ איהו םימלענו םירתסנ םירבד לא םיזמו תותוא

 ינּפצמ ול הלנתו םיומרה ןורתפ נעירותו םינפב םינפ וילא הארתו הלנת וא הלצא

 ,י'תמאב תיומ לעב ארקנה חוה רבד ונטמ הסכת אל האלהו םשמו הבל

 חמודס שובל הֹל שוכללו המדאה לע היתנצה םויכ המורע ארמגה םושפל, 4

 ."המורמ גלו לכשה ןוימדב
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 רעד ייּב .ןדיי עשינעילַאטיא יד ןופ רענייטשסנבעל ןקיטרַאננייא םעד

 יד טָאה ,עילַאטיא ןיא ןסָאנעג ןְּבָאה ןדיי סָאװ ,טייהיירפ דעקידנטיידַאּב

 רימ .םיקסוּפ ןוא דומלּת טימ ןּבענעגּפָא קינייװ ךרעּב ךיז טנגוי עשידיי

 ןענייז ןטעטיסרעווינוא עשינעילַאטיא יד זַא ,ןזיוועגנֶא רעירפ ןיוש ןכָאה -
 טימ טָאה טנגוי עשידיי יד .ןטסירק רַאפ יו ךיילג ןדיי ראפ ןפָא ןעוועג

 סרעדנוזַאּב ןוא עימָאנָארטסַא ,ןטפַאשנסיװרוטַאנ טרידוטש קשח סיורג

 ןענופעג ךיז ןּבָאה'ס סָאװ ,ןעוועג זיא ןופרעד אצויילעוּפ רעד .ןיצידעמ

 טימ ןּבענּפָא ?לעיצעּפס ךיז ןוא תובישי יד ןכוזַאּב וצ םינלעּב קינייו

 -ענ טעטיסרעוװינוא ןיא ןענרעל סָאד ךָאנ טָאה וצרעד ,םידומיל עשינבר

 תֹודָע טגָאז םעד ןגעוו .תובישי יד ןיא יװ רעקיליּב דנטיידַאּב טסָאק

 ןופ ווירּב ַא -- טייצ רענעי ןופ טנעמוקָאד רעטנַאסערעטניא רעייז ַא

 סע ּוװ ,1490 ןיא ןּבירשעג ,! ןואיל רסימ דוד וצ ילַאיצניװָארּפ בקעי

 עשיריי יד רעפטנע ןַא רַאפ סָאװ ,טלייצרעד קיצרַאהנּפָא ױזַא טרעוו

 ןּביג ייז סָאװרַאפ ,ןפדּווװװרָאפ עטכַאמעג יד ףיוא ןבענעג ןבָאה טיילעגגוי

 ,רוטַארעטיל רעשינבה רעד טימ ןוא דומלּת טימ ּפִא קינייוו ױזַא ךיז

 -רָאפ ןרעה זנוא רַאפ רעכיילג ליפ --- ייז ןהנעט -- ךָאד זיא סע,

 ץנַאג 6 ראפ זנוא טימ ןענרעל סָאװ ,עטנרעלעג עכעלטסירק ייּב ןעגנוזעל

 הכולמ רעד דצמ עציטש עסיורג ןעמוקַאּב ייז ?ייוו ,דומיל-רכש םעניילק

 ריישרעטנוא םוש ןייק טינ ייז ןכַאמ ךיוא .גנוטלַאװרַאפטַאטש רעדָא

 םָאװ ,טינ שודיח ןייק רַאּפרעד זיא סע ,* "ןטסירק ןוא ןדיי ןשיווצ

 ןעו ןוא ,הרית לש  הינסכא ןייק ןעוועג טינ טלָאמעד זיא עילַאטיא

 ןכוז םיא יז טנעלפ ,בר ַא ןּבָאה טפרַאדַאב טָאה הליהק עכייר עסיורג ַא

 | .5 דנַאלשטייד ןיא

 ןיא טּבעלעג טלָאמער ןּבָאה סָאװ ,םינבר עטסערג ייווצ יד ןופ

 -עג רעטשרע רעד טָאה ,ןולוק המלש ןּב ףסוי ןוא ץנימ הדוהי ,עילַאטיא

 ,65 .,1849 ,"םימכח ירבדא 1

 ונל ודמלי רשא םירצינה ימכח יפמ עומשל ונל בומ אלה, :73 ,ןטרָאד 2

 לודג סרפ םהל שי תומיאה יחקפו םיונה ימכחש רונעב םירמוא חוו ,םילק םימדב

 ןיאו םידימלתל םיליקמ םה הז רובעבו םיבשוי םה רשא ריעה ימיקתמ וא ךלמה תינמ

 םניא םידימלתה םידוה'ה הז רובעבו ,םידוהי ןא םייוג ויהש ןיב רבד סהחל םיִלאוש

 לעּב רעטנַאקַאּב ןיש זנוא רעד ךיוא ,"ירוחי םכח םושל תתל ןוטמ רוזיפל םיצור

 ורמאש ומכ אלו, :ןזיײװּוצנָא קימײנ רַאּפ םלַאה ,ַאזיּפ םיוא לאיחי ,"תואנק תחנמ,

 תוקולחמבו דומלתה תוסרנב ונימי לכ םולחל ונל המ :הזה רודב ונמע ינכמ תצק

 םהרבסו םיארומאה תועד לא שוחנ אלו תוצמה ןינע קספ ךרד תעדל ינל יד .םיארומאה

 .(88 ,"תואנק תחנס,)

 רוד רודא ,פײװ !/ 'ּפַאק ,{| ,װ .םיצ ,ןַאמעדיג :עז םעד ןנעװ תוכירַאּב *

 ,2/ יּפַאק ,ש ,"וישרודו
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 ןופ ןעוועג וליפַא זיא םסָאװ ,רעטייווצ רעד ןוא ,דנַאלשטיײד ןופ טמַאטש

 טָאה ךָאד ,ענעכירטראפ ךיירקנַארפ סיֹוא יד ןופ -- ''תפרצ ישורג , יד

 -עג ,רימלּת א סנילעמ בקעי 'ר בר רעצניימ םעד ,רעטָאֿפ ןייז ךרוד רע

 ןפיורג ןייז טימ טָאה ןולוק ףסוי עקַאט ןוא ,דנַאלשטיײיד ןופ הרוּת טּפעש

 םינּבר עשטייד יד ןופ העּפשה יד סָאװ ,טקריוועגטימ ליפ טעטירָאטיױוא

 ןיא טקרַאטשענ רעמ ץלַא ךיז טָאה םענַאּבטלעװ ןוא םיגהנמ ערעייז טימ

 ינואנ עטסערג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןולוק ףסוי .,עילַאטיא-ןופצ
 -ָארייא םוש ןייק ןעמוקַאּב טינ רעּבָא טָאה רע ,' רוד ןייז ןיא דומלתה

 טימ תקולחמ עקראטש ַא טריפעג ראפרעד טָאה רע ןוא גנודליּב עשיעּפ

 הדוהי ןטעדליבעג שיעּפָארײא ןוא הלבק ןופ רענגעק ןטגייצרעביא םעד

 ןטימ ,רענגעק-חלבק רעדנַא ןַא טימ ףמַאק ןקידתונשקע ןַא .* ןואיק רסיס

 רעטייוצ רעד טריפעג טָאה ,ונידימליד וחילא ןטעדליּבעגישיטַאזַאליפ

 רזעילא ןּב הדוהי .ץנימ הדוהי בר רעטנַאמרעדנבױא רעד ,רודה ?ודג

 ךָאד ,' ןולוק יו גנודליב עניימענלַא רעמ טנַאמרַאֿפ וליִמַא טָאה ץנימ

 סָאו ,ןעקנאדעג עיירפ יד ןיא תוסרוקיּפַא רעטיול ןעזעג רע ךיוא סָאה

 ."תדה תניחּב , לעב רעד ןנָאזסיױרַא ןליפַא טנעלפ סע

 -עגנָא רלאּב ןענייז םינבר עשטייד יד ןופ םיגהנמ יד טָאװ ,סָאד

 רוד|ב א ןפלָאהענטימ קיניו םינ טָאה ,עילַאטיא ןיא ןרָאװעג ןעמונ

 ךֹורֹּב בקעי קסוּפ רעטנעקרענָא ןוא רעטנַאקַאּב רעד ,ןולוק ןוא ץנימ ןופ

 ןרָאפעגרעּבירַא עיוויל הדוהי רעטָאפ ןייז טימ ןעמַאזוצ זיא סָאװ ,יודנַאפ

 ןייז ,לָאּפַאענ ןיא טצעזַאּב ךיז ךָאנרעד ןוא ,ַאודַאּפ ןייק דנַאלשטיײיד ןופ

 טקיטפעשַאב ךיז ?יפ טָאה הידבוע דוד ןּב םהרבא ארזע דימלּה רעכייר

 ןבענּפָא טנָאקעג טינ רַאפרעד ןוא ןטפַאשנסיוװרוטאנ ןוא עיֿפָאזָאליפ טימ

 ןיא יקּכ ןייז ךָאד לָאז דימלּת ןייז ידכּב ;םידומיל עשידומלת טייצ ליפ

 ךוכלמַאז ןייז טסאפרַאֿפ ױדנַאל בקעי טָאה ,תוכלה ןוא םיניד עלא

 ןקיזָאד םעד ןיא ןבאנסיוא עליפ ןטלַאהענסיוא טָאה סָאוװ ,''רונא,,

 .םיִצ  ,יַאמעדיג :עז ,טסידומלה םלֲא ןולוק ףסוי ןופ םיײטַאג םעד ןנעװ }

 .214 -269 ,קרעװ .טיצ ,םייוו {190--188 ,209 ,קרעו

 נָאצרעה םנופ לעּפַאּב ןטױל סָאװ ,ןעװעג זיא תקולחמ רעד ןופ ףוס רעד 2

 .ַאטנַאמ ןוָאלרַאֿפ טםוומעג םינּבר עדייּב ןּבָאה

 טָאה אפוג רע ןַא ,טלייצרעד ,122 ,,וכו "ילודנ תודלות; ןייז ןיא ידנוריג 5

 זַא ,טפירשפױא ןַא םימ דליב םצנימ הרוהי ןעננעה םעסיסרעוינוא רעידָאּפ ןיא ןעזעג

 םלצ וקקהיפ :טעטיסרעװינוא ןקיזָאד םעד ןיא סעיצקעל טנעײלעג ֹוּתעְׁשּב םָאה ץנימ

 ױהכמ םט םלוסה תולעמב םש בצומ ויתיאר ריעצה יִנאו תומכחה שרדמּב ותינכה תומד

 ."תרא םתלו רדוככל ותלהת ןייצ

 ."רונאש וצ עדעררָאּפ יד עז 4
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 םיגהנמ ןוא םיניד-יקסּפ טנזיוט ןּבלַאהטרעדנָא ךרעּב ןופ קרעװלטַאז

 יר ןופ רעגנעהנָא רעסייה ןוא רימחמ רעפרַאש סלַא סיורַא ױדנַאק טערט

 טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד טעמּכ ןעוועג ךיוא זיא ױדנַאל 1 זנּכשַא ינּבר

 "רהוז; ןטימ טנכערעג ךיז רּתיחְו רוסיא ינינע ןיא ןליפַא קסוּפ סלַא

 סע .?ןטעטירָאטױא עטסערג יד טימ יוװ ,םירפס-הלּבק ערעדנַא טימ ןוא

 קרַאטש ןעוװעג זיא קרעוו סיודנַאל סָאװ ,טינ שודיח ןייק רַאפרעד זיא

 טָאה ןוא ,דנַאלשטיײד ןיא ךיוא טרעיינ ,עילַאטיא ןיא רָאנ םינ ןעמונעגנָא

 .  .םיקסוּפ עטסדנטיידַאּב יד ןופ רענייא סלַא ןטלָאגעג טרָאד

 ,טודַאּפ ןיא טעדנירנעג טָאה ץנימ הדוהי סָאװ ,הבישי רעד ןיא

 ןוא םטיילעגנוי ענעפָאלטנַא דנַאלשטייד ןופ עלימ ןגיוצרעד ךיז ןּכָאה

 רעטסדנטידַאּב רעד ןעמוקענסױרַא זיא הבישי רעקיזָאד רעד ןופ עקַאט

 קחצי ןּב ריאמי'ר ,ה"י ןט16 ןיא טגָאמרַאפ טָאה .עילַאטיא סָאװ ,בר

 5 ַאודַאּפס ם"'רהמ ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאּב רעמ ,ןגיוּבנעלענעצַאק

 -ָאטרָא גנערטש רעייז טימ םינּבר ענעמוקעג דנַאלשטייד ןופ יד

 -סנבעל רעיירפ רעד ןלעפענ טנָאקעג טינ ?לּכ טָאה סענַאּבטלעװ ןשיסקָאד

 סע רעכלעוו ןיא ,הגחנה רעייז טימ. עילַאטיא ןיא ןדיי יד ןופ רעגייטש

 עקידנרילימיסַא קרַאטש יד טלֹופעג הפוקּת-סנַאסענער רעד ןיא ךיז טָאה
 תורמוח טימ ןעמיוצנייא רעמ סָאװ .הביבס רעכעלרעפיוא רעד ןופ העּפשה

 -סיוא ,םָארטש-סנּבעל ןקידנשיור וצ םעד טלָאװעג ייז ןּבָאה םינייס ןוא

 יד ןוא דיירפ יד ןטָאּברַאפ עננערטש ןוא הרוחש-הרמ רעייז טימ ןשעל
 ליפ ייז טָאה טכיזניה רעד ןיא .ןבעל ןלופטולּב ןוא !קידנכַאל םוצ טסול

 טקרַאטשעג ױזַא ךיז טָאה סָאװ ,עיצקַאער ענײמעגלַא יד ןפלָאהעגטימ

 .ה"י ןט16 םנופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא עילַאטיא ןיא

 קרַאטש וצ ךָאנ עילאטיא ןיא ץוּביק ןשידיי םניא ךיז ןּבָאה ךָאד ןוא

 טכייל ױזַא טינ .הפוקּת-סנַאסענער רעד ןופ ןעגנַאלקכָאנ יד ןרעה טזָאלעג

 ןופ םינונעּת יד ןסינעג וצ גנַארד ןקיריג םעד ןקיטשרעד וצ ןעוועג זיא

 -דעד וצ גונעג זיא סע .ןּבעל ןופ ןדיירפ יד ךָאנ טשרוד םעד ןוא הזה םלוע

 ןריי עשינעילַאטיא יד ייּב זיא ה"י ןט16 םנופ ףוס ןיא ךָאנ זַא ,ןענָאמ

 .װ"א 'א 'מע ,51 ףד ,"רוגא, 1

 ,(1718 ,עבַאנסױא רֶעכַאּבנעפָא רעד םיול ןרימיצ רימ) "א !םע 5 ףד ,ןטרָאד {פ

 םיט סצנימ ְךָאנ ןוא לקיניײא .סצנימ הרוהי רַאֿפ םַאהענ הניתח םָאה רע 3

 רעטשרע רער םטָאה לאומש ןוװ ןײז ,ַאודַאּפ ןיא בר טרָא ןייז ףיוא ןרָאװעג רג זיא

 ,יסור.יד הירזע ןגעק םינּבר 'ד ןופ זורכ םעד רעפנוא תמיתח ןייז ןבעגעג
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 .1 ועדלעוו יד ןופ תויח ףיוא געיעג ןופ טרָאּפס רעד טײרּפשרַאפ ןעוועג

 םניא ןרענריּבנייַא טלָאװעג רעכיג סָאװ רעּבָא ןבָאה םינּבּר עשטייד יד

 ןשיססָאדָאטרָא-גנערטש ןוא ןשיטעקסַא םעד עילַאטיא ןיא ץוּביק ןשידיי

 וצ ןעננערּב טזומעג סָאד טָאה --- תוליהגעשטייד יד ןופ רענייטש-סנבעל

 -ערטרַאפ עטסדנצנעלנ יד .טייקנדירפוצמוא רעקידנרָאצ ןוא םיכוסכיס

 רעייז ייווצ ןענייז טייצ כענעי ןיא גנומיטש-טסעטָארּפ דעד ןופ טא רעט

 ןוא ַאנעדָאמייד (ןָאעל) הירא הדוהי : ןטייקכעלנעזרעּפ עטנַאסערעטנוא

 .וגידרימליד ףסוי

 םיטרּפ עלַא ןיא טנַאקַאּב זיא ןּבעּכ סַאנערָאמד קחצי ןפ הדוהי

 געט עקינייא םקידנערַאפ טָאה רע סָאװ ,עיפַארגָאיבטסּבלעז ןייז קנַאדַא

 סָאװ ,ווירּב קָאּפ ןטימ ןעזיַאזוצ ,עיּפַאונָאיב עקיזָאד יד .? טוט ןייז רַאּפ

 ןשירָאטסיה-רוטלוק ןקידנטײדַאב א ןּבָאה ,5 ןעגנַאגרעד זנוא וצ ןענייז

 ַאנערָאמ ןָאעל ןופ ןבעל ןטימ רָאנ טיִנ ןענעקַאּב ייז לייו ,סערעטניא

 ןקיטלָאמעד םנופ רעגייטש-סנבעל ןטימ ךיוא רָאנ ,עילימַאפ ןייז ןוא

 םינ .הליהס רענַאיצענעװ רעד ןיא טרפּב ,עילַאטיא ןיא ץוּביק ןשיריי

 עכייר יד טָאה ,תוריזנ עריא טימ עיצקַאער רעצראװש רעד ףיוא קידנקוק

 םעד סיוא ליומ ןלופ ןטימ ןסָאנעג עיצענעוו ןיא גנורעקלעפַאּב עשידיי

 ,טכַארטַאפ- ןיא ןעמענ ייברעד ףרַאר ןעמ .ןּבעל םנופ רעכעּב ןקידנעמיוש

 ןיא עטסנעש ירד ןופ ענייא ןעװעג ה"י ןט16 םניא זיא עיצענעוו זַא

 זיא ןּבעל עכעלטפַאשלעזעג סָאד .טלעוו רעד ןיא טעטש עטסקיטסולסנּבעל

 רענַאיצענעװ יד .סָאמ רעטסטיירב רעד ןיא טלקיװטנַא ןעוועג טרָאד

 ,;עגנולְמַאזרַאפ עקיּפעק-טנזױט עקישער יד טַאהעג .ּביל ץלַא ןופ רעמ ןּבָאה

 "טכַארּפ עקידנרירעמיש יד טימ ןעגנולעטשרָאפ ןוא סעיסעצָארּפידַארַאּפ יד

 םער םימ טרוּכישרַאפ ןעוועג ןענייז ייז ;ןעגנוריצַאּב ןוא רעדיילק עלופ

 .ןבעל ןקיטסולריירפ ןקידנכַאל םנופ ץנַאלג !קיּברַאפליפ ןקידבוט-םוז

 רעצעשדעילַאטיא רענייפ ַאזַא טרעלקרע -- טָאטש רעדנַא םוש ןייק ןיא,

 ענױזַא טלמַאזעגפיונוצ ןעוועג טינ לָאכניײק ןענייז -- וָאטַארומ .מ יוז

החדש יקר סבא
 ידיד זיק 

 :םלײצרעד םרעװ 1578 ןיא ןביישעג) 4 ,"ןויות איג) םלני םהרבַא ןיא 1

 רּוצלו טמושל םש ונכלה רשא דחא רעיב םידפצ םיבכור וניה רידחי הנהו םויה יהיוַא

 םהרבַא ןגעװ תוכירַאב רעמ) "עובשב םימעפ 'ג יא 'ב ונטפשס היה .ןכ יב ,איבהל ךיצ

 - 40 'םונ עגַאלײב עז ,קרעװ ןַײז ןוא לג*

 יד .ש טכעלטנפערַאמ םּתשּב ןּבָאה קרעװ סעד ןופ ןגוצסיוא ,"הרוהי יז 3

 "הרוהי ייח, םעד טקורדעג ןפשרע םוצ םָאה קידנעטשלופ ,רענייג ,א ןיא ָאשַאצול

 1912 ןיא אנהּכ םהרבַא

 הירא הרוהי ברה יכתכ) עקיטשטפירש .א עַפעירּב סַאנערָאט ָאעל) ,יויב ,ל 8

 ."1906 ,(אגידוממ
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 ,1"םי םנופ תובחר םעד ןגעוו ףירנַאּב ןייק ןּבָאה טינ ןָאק ,ןרעס ראו עניילק זיולּב ןעזעג גנַאל ןּבעל ןיא טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא יו טקנוֿפ ,עיצענעוו ןיא בוט-םוי ַא וצ ןעגנוצוּפַאּב יד ןגעוו ןפירגַאב עסאלּב ץנַאנ ןיולּב ןּבָאה ןענָאק רימ סָאװרַאּפ טָא ...ןעגנורעייפ עכלעזַא טימ גיוא רעזנוא טינ טקנעשַאּב ןּבעל עקיטנייה סָאד .ןקעד עכיוה יד ןופ ןרַאקסאק עקידנרירעמיש ןיא ּפָארַא ךיז ןזָאל רעדָא סעדייּבעג עָאנַאג ןקעדַאּב סָאװ ,רענייטש ערעיימ עקיּברַאפליפ ןופ םייקנ ש עשילרעטסיוא יד ןצאש -וצּפָא קירעהעג שוח םעד ןרָאװעגנַא ןיוש ןּבָאה רימ .טכַארּפ עקיזָאד יד ןלעטשוצרָאפ ךיז דנַאטשמיא טינ ןענייז רימ ,טינ הגשה ןייק ראג רעּבָא ןּבָאה רימ .ףָאטשרייז ןטיור-לעה טימ טריצַאּב ןייז ןלָאדנָאג רעטרעדנוה יד ןגעלפ לַאנַאק רענַאיצענעװ ןסיורג םעד רעּביא סעיסעצָארּפ יד תעשּב .סענַאוװיד עטסנטלעז יד טימ ןוא רעינַאּפש ,טעמַאס טימ טסעדַאּב ןוא ןעג -ןַאהַאּב ןעוועג זיא ץלַא -- ןליפַא רעצעלּפ-קרַאמ יד ,ןלָאדנַאנ יד ,רעזייה יד ןופ שנעוורעדַאפ יד ,ןכריק יד ,ןצַאלַאּפ יד ןענייז ןעגנולעטשרָאפ ןוא סעיסעצָארּפ ץעכעלרעייפ ןופ געט ןיא ןוא םיבוט-םוי ןיא ,ה''י ןט0 םנופ עיצענעוו ןיא יו ,ןּבעװעג-טכַארּפ עקיברַאפליפ עניױזַא ,רעמיטכייר
 טגעלפ רע ּוװ ,?וש רעשילַאקיזומ ַא ןופ רָאטקעריד ןוא רעטסיימלעּפַאק ןעוועג ךיוא זיא ,רעטַאעט ןרַאפ ןסעיּפ טריטעּפער ,ןלַארָאטסַאּפ ןּבירשענ ןיילַא ,קיזומ ןוא רעטַאעט טימ ןּבענעגּפָא ליפ ךיז ַאנעדַאמ טָאה ,רעק -ירערּפ ןוא בר ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו .ןצנאט ןוא ןעגניז טנרעלעג םיא ןעמ טָאה ,אנעדָאמ טלייצרעד ,ןרָאי-רעדניק יד ןיא .ַאנעדָאמ-יד הדוהי ןטנָאמרעד רעירפ םעד ףיוא -- ָאטעג רענַאיצענעװ םנופ ןוז ןלופטנַאל -ַאט םעד ףױא קרַאטש ץנַאג ךיוא ךיז טליפ עיצענעװ ןיא ןּבעל ןקיטלָאמעד םנופ העּפשה יד ,2 יפידבמה,, יו ,טעלפמַאּפ םענעדָאלעג -דעביא הַּפ-לוּבינ ליפ ױזַא טימ ,ןלָאוװירפ אזא ןּביירשוצנַא ןביולרע טנָאק -עג ךיז טָאה רוחֹּב והילא יו רעטנרעלעג רעטסנרע ַאזַא סָאװ ,ןרעלקרעד וצ ןיא ,עיצענעוו ןופ הביבס עקיטסולסנּבעל ןוא עקיניזטכייל יד טכַארט -ַאֹּב ןיא טמענ ןעמ ןעוו רָאנ .עיצענעוו ןופ גנורעקלעפַאּב רעשידיי רעד ףיוא ךיוא העּכשה עסיורג א טאהעג טָאה הביבס עקיזָאד יד טא

 -ּפוק עקיזָאד יד עקַאט טנעלפ אפונ רע ןוא ,ןטעלּפוק טימ ןסעיּפ ןּבירש -ץג טָאה ,השמ ,רענייז רעגאװש רעד 5 ךָאו א ןטרעצנָאק  ייווצ ןּבעג
 איי

 26 ,| 5 הוצקהײסח (20283ו4 1184 1
 ,119- 148 ,| ,"ןטּפירש, ןיא ןוא 1598--150 ,| ,'םפירשמיײצ, ןיא ףיטש ,ג ךרוד טכעלסנפערַאפ ןטשרע םוצ 3

 ,הפיקת.סנַאסענער רעד ןיא רעטַאעט ןשידײ םעד ןגעװ ,ןש ,"םיּפָאמעל ַאיַאקסיערװעי ןיא םעּברַא רעזנוא עז תוכירַאּכ רעמ 5



 171 ןדי ייּב רופַארעמיל רעד ןופ עמכישלג יד

 רעטנערּברַאֿפ ַא ,יולה בקעי ,סעדייא סָאנעדָאמ ןוא ;ןעגניזרַאפ ןטעל

 ,ןופרעד הנויח טַאהעג טָאה ,! רפס-תהלּבק א ןופ רֵּכחמ ןוא רעסיטסימ

 ,5 ץנעט ןופ רערעל ןוא ףענניז רעלענַאיסעּפָארּפ ַא ןעוועג זיא רע סָאװ

 ןּבעל ןוא ּבייל מימ ןּבעגעגרעּביא ןעווענ זיא עילימַאפ סָאנעדָאמ טייוו יו

 .יכררמ ןוז ןקירָאי-ןצרעפ סַאנעדָאמ ןופ ווירּב יד תודע ןגָאז ,רעטַאעט םעד

 -ןביוא םעד ,רעטעפ ןייז ַארַארעּפ סיוא רע טּביירש 1009 רעטניוו םניא
 -נענרעד סע ,סייוו ךיא, :השמ רעּבײרשיעפעיּפ ןוא רעגניז ןטנַאמרעד
 -עד ךימ ּבָאה ;עידעמָאק ןייד ןלעטש ףרַאד ןעמ ןעוו ,טייצ יד ךיז טרעט
 םירוחּב יד ןופ רעוו ,ןסיוו וצ ,ךיד טעּב ךיא ,רימ ביג ןוא ןעניז ןיא טלָאמ

 ןיא ."רימ רַאפ טמיטשַאּכ ןעוועג זיא סָאװ ,עלָאר יד טליּפשעג טָאה

 יד רעטעפ םוצ ווידב א ןיא רעדיו רע טרירַאב םורָא טייצ רעצרוק ַא
 ךיז טלייֵַא ןוא,, רוציקּב טכַאמ רע זַא ,ןָא בגַא טזייוו ןוא ,עגַארפ עּבלעז
 רעייז זיא רעטעפ רעד זַא ,ךָאד סייוו רע לייוו ,ווירּב םעד ןקידנערַאפ וצ
 -סולש יד זיא שיטסירעטקַארַאכ .''עידעמָאק ןייז טימ ןעמונרַאפ קרַאטש
 ןייז טקידנערַאפ ברה"ןּב רעגנוי רעקיזָאד רעד רעכלעוו טימ ,עזַארּפ

 טרידָארַאּפ ,'הריש תּבש , ןופ ךָאו יד ןעוועג דָארג זיא סע לייוו .ווירּב

 עקידנגלָאפ טימ ווירּב םעד טריטַאד ןוא הרוּת רעד ןופ טסקעט םעד רע

 דאו רעד ןיא :ה"ד) ''האידימרטניאב השמ רישי זָא השרּפ,, :רעטרעוו

 סאנעדָאמ .5 (עידעמרעטניא רעד ןיא ןענניז טעװ (רעטעפ ןייז) השמ ןעוו

 רעכעלרעפעג ַא ןוא ןַאמּבעל א ,רעגניז ַא ,ןלובז ,ןוז רעטייווצ ַא
 -מָאק ַא טימ טבעפעג-ןדרעווש ַא ןיא ןעמוקענמוא שינַארט זיא ,טנשילעוד
 .ןעגנוי ענעקנורטענסיוא עינַאּפ

 לטוב גונענ ןעמ טעז החּפשמ סָאנעדַאמ ןֹופ תוגהנתה רעד סיוא

 -ימורַא רעד ןופ העּפשה יד טליפענ ךָאנ ךיז טָאה סע קרַאטש יװ ,סיױרַא
 --ַאה טָאה טָאד קנייוו יו ןוא ,הליחק רענַאיצענעװ רעד ןיא הביבס רעק
 -קָאדַאטרָא עשטייד יד ןופ ןלאעדיא ןוא ןצנעדנעט יד םימ טרינַאמ
 טעװ סע תעּב ,טכארטַאּב ןיא ןעמענ ןזומ ןעמ טעװ סָאד .םינּבר עשיס

 ןָאעל סָאװ ,ףמַאק ןטרעטיּברַאפ םעד ןגעוו ןדייר וצ ןעמוקסיוא ךָאנרעד

 -טלעוו רעייז ןוא םינּבר יד ןגעק טריפעג טָאה ,בר ַא ןיילַא ,שנעדָאמדיד
 .םענַאּב

 ,1 ,"םהונ ירא, 1

 ,22 ,"הדותי ייחא 2

 ,ַארט ַא ןעװעג זיא ַאנעדָאמייד יכדרמ ןופ ףוס רעד .115 ,קרעװ ,םיִצ ,יולּב 5

 עכעלרעש רעייז יד ,ןווּורּפ עשיטסימעכלַא ענייז ייּב ןעמוקעגמוא טייהרעננוי זיא רע .רעשיג

 ןעגנַאגעג גנוי רעיז היא רע ןוא םעטפיגרַאּפ םיא ןּבָאה קינעזרַא ןוא יילּב ןופ ןזַאנ

 ,םלעװ רעד ןופ
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 ןט223 םעד ןעזרעד טלעוו יד ןטשרע םוצ טָאה ַאנעדַאמ-יד הירא

 זייוודניק .1 עילימַאפ רעשינסחי רעכייד ַא ןיא קידעגעװ ןיא 1871 לירּפַא
 ּבלַאה ַא ןוא ייווצ :ןטייקיעפ עשינואנ ןזיװַאּב הירַא רעניילק רעד טָאה

 יד לוק א ףיוא טנעיילענרָאפ לוש ןיא תּבש ןיוש רע טָאה ,טלַא רָאי

 יירפ ןוא הרדס יד ןעוועג ריבעמ ןיוש רע טָאה רָאי יירד וצ ,''הרוטפה,,

 -ענ ןיוש רע זיא דניק קירָאי ףניפ ַא .2 קוסּפ א ךָאנ קוסּפ ַא טשטייטרַאפ

 !געוו טמולחעג ,טייקכעלּברַאטשמוא ןגעוו טכַארטעג ,תוקיפס טימ לופ ןעוו

 טינ םיא טעװ רעמָאט ,קנַאדעג ןרַאפ ךיז ןקָארשעג ןוא םור ןשירַארעטיל
 ןופ קעװַא רע םעוו רעטנַאקַאּבמוא ןא ןוא ,ןרעוו וצ םסרופמ א ןעננילעג

 ליפ ַא ''דניק-רעדנּוװ,, ןייז ןּבענעג טָאה רעטָאפ סַאנעדָאמ 5 טלעוו רעד

 רעגנוי רעד טָאה רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש עשיעלּבעה יד .גנוָיִצרע עקיטייז

 !שיריי ןטסדנטיידַאּב םעֶד ,יטלָאװעקרַא ?אומש ייּב טנרעלעג ַאנעדָאמ
 ערערעמ ךָאנרעד טָאה אפוג ַאנעדָאמ .טייצ רענעי ןופ רעשרָאפ-ךארּפש

 ןייז ףיוא טַאהעג טָאה סע העּפשה עסיורג ַא רַאפ סָאװ ,ןזיוועגנָא לָאמ

 יב טכַארּברַאפ טָאה רע סָאװ ,טייצ יד טייקיטעט רעשירַארעטיל רעצנַאג

 ץוצינ א טימ ןעקנָאשַאּב ןעוועג זיא יטלָאװעקרַא לאומש .ןיטלָאװעקרַא
 םעד ןגעו .שוח ןשיגנָאלָאליפ םענייפ רעייז ַא טימ ןוא רעטכיד ַא ןופ

 תגורע , קרעװ שיטַאמַארנ טנַאקַאּב ןייז ןוא + םיטויּפ ענייז תודע ןגָאז
 ךיוא זיא ,טייצ ןייז ןופ דניק סלַא ,תמא .?* (1609 ,קידענעוו) ''םשוּבה

 ,יכדרמ ,עדייו םַאנערָאמייד הירא ,ךיירקנַארּפ םיוא טמַאטש החּפשמ סַאנעדָאמ 1

 .פניפ רעד לרַאק ריק רעד ןוא ,ּפָארטנַאליפ ןוא טצרַא םלַא ןעװעג םשיהנוכ ךיז םָאה

 םנופ דילגטימ סלַא טטיטשַאּב םיא ןוא דְנַאמע.רעטיר םוצ ןביוהרעד םיא טָאה רעמ

 :(11-710 ,'הדוהי יח, עז) "םילפ רענערלָאנ, ןדרָא-רעטיד

 ,"ןיבמו השרפה רתופ יתייה ..םינש שלש ןבוא 115 ,הדוהי יח, 9

 'תאנק יכ תורוהל ךירצ יִנאע :"הדוהי רבדמ..ןייז וצ המדקה סַאנעדָאמ עז 8

 'ריל אובי יתמ יתרמא ארכמל שמח ןב יתויה זאמ יתרעטצנ יִמי לכ ,הלאכ םילולהב

 אל םיקמה ןמ יתאיצו ,,רקש חור יתהיהו אצא ,םעפה התומא יכ יל ייא .ונמיקאז

 ,(1602 ןופ עּבַאגסױא רעד ְךָצֹנ ןרימיצ רימ) "רכנ םשור ריאשת

 ,עילַאטיא יר ןופ רווחמ םעד ןיא ןײרַא ןעניײיז םימויּפ סיטלָאװעקרַא ןופ עליפ 4

 "ןונבלה יזיא, ןייז ןעװעג ןעניז רעלוּפָאּפ םרעדנוזַאּב

 ןטעּברַא ערעדנַא סיטלָאװעקרַא ןגעװ ,'ךינב שארל ראפו

 "םינג ןיעט, גנולטַאזיװירּב ןייז ,355--2354 ,"לארשי ילודג

 ,(אינמור גהנמ) תולהק עשינ

 יבצ ןויצ, דיל-ןויצ םָאֵד ןוא
 תודליתמ ,ידנורינ יכררמ ;עז

 ,247 'םונ גנולמַאז.ןטּפירקסונַאמ סגרוּבצניג ןָארַאּב ,ןיא ןענופעג ךיז םָאה

 יד "ווחא תרגא ןייז ןיא םיוא טנכער רע תעּב ,אידנַאקמ ר"שי רעטסּוװַאּב רעד 5

 :ףיסוס ייּברעד רע ויא ,ַאטיוװעל הילא זיִּב
 ןגויה ןיפ רעשרָאּפ-ךַארַּפש עשידיי עטסקיטכיוז

 רוכח םלואו)
 קרעװ ערעײז עלַא ןופ רעסעּב זיא 'םשוּבה תגורע, סיטלָאװעקרַא רעּבצ

 םהמו םלכ תא אוה עירכמ "םשובה תנויע ארקנה יטלװקראה לאומש  ר"רהכ ףולאה

 .םוצ;2 רדואמ אוה
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 ןענייז הרוּת רעד ןופ תויתוא יד ןיא זַא ,רעכיז ץנַאג ןעוועג יטלָאװעקרַא

 --- ''ףַארט , רעד זַא .! תוחוּכ עקיטלַאװג ןוא תודוס עקידארומ .ןטלַאהַאּב
 ןעמונעגנָא ןטייצ עשינומדק ןופ ןיוש ןענייז ,םימעט יד ןוא תודוסנ יד
 רעד סָאװ ,םעד ןיא זייװַאּב ןטסעּב םעד רַאפ ןעזעג רע סָאה ,ןדיי ייּב
 רַאפרעד 4 "ונתנ יניסמ טימעטחש , תודע ךָאד טנָאז ןייֿפא "'רחוז,
 -יגירַא ןוא רערָאלק רעייז א ןיא קרעוו ןייז ןיא יטלָאװעקרַא טנעקַאּב רעּבִא

 .;ךַארּפש רעשִיערּבעה רעד ןופ ןטייקיטרַאנגיא עלַא טימ םרָאּפ רעלענ
 טייג רעסַאמרַאפ רעד וװ ,ןעלטיּפַאק יד ןענייז טנַאסערעטניא סרעדנוזַאּב

 -הצילמ ןוא (24 'ּפַאק) ןעמרָאמ עשיטעָאּפ ערַאטנעמעלע יד ןופ רעּביא
 ייברעד טיג ןוא קיטעָאּפ רעשִיערּבעח-יינ רעד וצ (29---28 'ּפָאק) ליטס

 "צעל רעד .,(82--81 'ּפַאק) קירטעמ רעשיערּבעה ןופ ןליּפשייב עלענינרַא

 "טסירס ןטסּוװַאּב םעד ןרָאװעג ןלעפענ ליפ ױזַא ףיוא זיא ?טיּפַאק רעט

 .ןײטַאל ףיוא םיא טָאה רע זַא ,ןרענניי םעד ףרָאטסקוּב ןטנרעלעג ןכעל
 ""'ירזוּכ, רעשינײטַאל ןייז וצ חפסוה סלַא טקורדעג ןוא טצעזענרעביא

 -עטיל רעשיערּבעה רעד ןיא גנוניישרע עיינ ץנאנ א .(1660) גנוצעזרעּביא

 ןגעו טדער יטלָאװעקרַא ּוװ ,לטיּפַאק רעטסקיסיירד רעד ךיוא זיא רוטַאר
 ,(רכנתמה בּתכמהו רוּבדה יכרדּב) טמירש-רפיש ןגעוו ןוא עימַארגָאנעטפ

 ןיטלָאװעקרַא ייּב דימלּת רעטסטּבילַאּב רעד ןעוועג זיא ַאנעדָאמ
 יָאמ .דניּברַאפ-װירּפ ןכעלדניירפ א םיא טימ טרימענ וימי-לּכ טָאה ןוא

 ,ןיּבר ןייז ןעקנַאדרַאפ וצ ליפ רעייז טָאה רע זַא ,הדומ זיא אמונ אנעד
 וצ ךיא ּבָאה --- ַאנעדָאמ טניירש -- םיא , .''םשוצה תנֹורע , לעב םעד
 יד טנרעלענ ךיא ּפָאה םיא ייּב ןוא ליטס ןשירַארעטיל ןיימ ןעקנַאדרַאמ
 .* ""ןביירש-םיריש ןופ טסנוק

 -םעה ףיוא טצעזענרעּביא אנעדָאמ רעגנוי רעד טָאה ראי ףלעווצ וצ

 רעדניװערלַאװעג רעד , עמעָאּפ סָאטסָאירַא ןופ גנַאזעג עטשרע סָאד שיער
 ןגעו חוּכיוו ןייז טסאפרַאפ רע טָאה םורַא ראי ַא ןיא ןוא ,,'!דנַאלָאר

 ןוא ןּכַאנסױא עליפ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,''ערמ רוס ,, ליּפש"ןטרָאק
 4 שטייד ןוא שיזיוצנַארפ ,ןיטַאל ,שידיי ףיוא ןרָאװענ טצעזרעּביא

 תויתואחש 'ד דוסב םידמועחמ ונלבק ללכבופ 2'1 'מע 4 ףד ,"םשובה תגורע 1 |

 ,"דבכנ רואו ם"ענ תויחו תוינחור ןחיתומשב ןתנומתב שי תושודקח
 םיטעמהש ,,ארדואהו םינוקתח ירבדמ אוח ראובמוע :'3 'מע ,91 ףד ,ןטרָאד

 ."חווח לא תמשנה סחיכ תודוקנח לא םחש ןויכ ונהנ יניסמ כ"ג
 ינבחא אוחו בתנח ןושלו רישה תכאלמ יתדמל ונממ, 118-17  ,"חדוחי ויחַת 2

 ,"ותומ םוי דע זאמ תצרמנ הבחא
 םיול ,"רדימו דדלא ןיב היחש זוכיו ךודג קוחצח תונגו חּבש לע ערֵמ רוס, 4

 ןנעװ דיל ןטנַאקַאפ םנופ רעסַאפרַאפ רעד ַאנעדָאמ ךיוא זיא חרעשה טרעדיינשנייטש
 םתרבֲא וַא ,םנכערעג םייצ רעטצעל רעד ויב טָאה ןעמ סָאװ ,"ךלמ ינױעמ , ליפש.ךָנׁש
 ,64-660 ,אװ ,",לבינ ,רבעהע עו) רעסַאפרַאפ ןייז זיא ארזע ןבא
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 ןגעוו תורע ןיוש טגָאז לגניי ןקירָאינֿפ םנופ קרעװ עקיזָאד טָאד טָא
 -ַאכ רעייז ךיוא בנַא ןיא ןוא גנוּבַאנַאּב רעשירַארעטיל רעדנטיידַאב ַא

 םניא געוו - סגנופַאש ןקידרעטעּפטש טאנעדָאמ רַאֿפ שיטסירעטקַאר

 ,לּפש-ןטרָאק ןופ רעגנעהנָא רעסייה רעד חוּכיו ַא ןריפ ''ערמ רוּפ ,

 ןקיזָאד םעד ןופ רענגעק רעטגייצרעּביא רעקינייו טינ רעד ןוא ,דרימ

 ףמַאק םעד םינ ןַא ,ךעלָרעּפנישַאּב טעז ןעמ ןוא ,דדלא ,ביירטרַאפ-טייצ

 -ניא םיא --- רעּפַאֿפרַאפ רעגנוי רעד ןסיוא ןזיא ליּפש ןכעלדעש םעד ןגעק
 ,אמֹונ חוכיוו םנופ טרַאזַא רעד ,ןיילַא טעוװעג סָאד ?כ-םדוק םריסערעט

 .טכעפעג -ןעקנַאדעג ןקיציּפש ןוא מַאק ןשיטקעלאיד ןופ טסנוק יד

 -עג ביל ןָא רָאי ןעצ ןופ ןיוש טָאה רע ױזַא יו ,טלייצרעד אפוג ַאנעדָאמ

 טימ ןו ןדיי טימ ןה סעמעט עזעינילער ףיוא םיחוּכיװ ןריפ וצ טאה

 ןייק ןַארַאפ טינ זיא סע זַא ,ףיסומ ייּברעד רע זיא ץלָאטש טימ ןוא .ןטסירק
 ףיוא ןה ,הנומא עשידיי יד טרירַאּב טרעוו סע ּוװ ,קרעוו שימעלָאּפ ןייא

 טימרער לָאז רע ,שִיערּבעה ןוא שינַאּפש ,שינעילַאטיא ףיוא ןה ןײטַאל

 רעשימעלָאּפ-זעיגילער וצ קשח רעקיריג רעקיזָאד רעד .' טנאקַאּב ןייז טינ

 שטנּוװ ןקידנעגנירד סיוא טינ ןַאנעדָאמ ייּב רעּבָא ךיז טמענ רוטַארעטיל

 םיא :ןצישַאּב ֹוצ תֹובָא יד ןופ הנומא יד רעדָא ןייגרעד וצ תמא םעד

 -ףמַאק יד ,ךיז רַאפ ןײלַא סעצָארּפ-קימעלַאּפ רעד ןלעפעג טושּפ ןיא

 -נולעג טַינ ןוא ןתועט עשיגָאל ןופ ןקעדפיוא עשינוהצנ סָאד ,רעפסָאמטַא

 שטנעמ 8 ןעוועג ןיא אנעדָאמ ...רענגעק ןקידנפמעק םייּב תויאר ענענ

 טיּבעג ןפיוא תועידי עקידנטיידַאּב טַָאהעג טָאה ,גנודליּב רעקיטיײזלַא ןופ

 ןוא עיפָאזָאליפ ,קיטַאמעטַאמ ןופ ,רוטַארעטיל רעשיסַאלק רעד ןופ

 רעמ סָאװ ןסיוו ןייז טּבערטשענ קידנעטש ייּברעד ןוא ,ןטפַאשנפיוװרוטַאנ

 ךעלנע קינייו ױזַא רע זיא ךָאד ןוא ,* ןרעסערגראפ ןוא ןרעטיירּברַאפ וצ

 טדערעג ןּבָאה רימ עכלעוו ןגעוו ,(םישקבמ) ''רעכוז ,, עקיזָאד יד וצ ןעוועג

 טינ ןסיוו ךָאנ טשרוד רעד זיא ןָאנעדָאמ ייּב .דנַאּב ןקירָאפ םעד ןיא

 -כיר םעד טצכעל סָאװ ,חמשנ רעקידנכוז ַא ןֹופ אצוי-לעוּפ ןייק ןעוועג

 ;רשוי ןוא תמא ןופ לאעדיא םוצ טריט רעכלעוו ,ןעניפעג וצ געוװ ןקיט

 עדנטיידַאּב ענייז רַאפ זייּפש עקיטסייג עקידנסַאּפ טכוזעג זיולּב טָאה רע

 טינ רעּבִא ,ערָאּגגערפױא טכייל ,עקיורמוא ןַא ןעוועג זיא סָאד .ןטייקיעפ
 רע ,ךאלפרעביוא םעד רעּביא זיולּב טבעװש אנעדָאמ ;רוטַאנ עפִיט ןייק

 עסיורג ענייז עלַא ייּב ךַאז רעד ןופ שובל םעד רָאנ סנטסיימ טרירַאּב

 ,גנוּבַאנַאּב רעשירַארעטיל רעדנטיידַאּב ןוא ןטייקיעמ עקידנצנעלג ,תועידי

 טי א

7 

 | אוו ,"הלּבקה תניחּבא ןג 'ּפַאק ,"םהונ ירא, עו 1

 ;(5 ,"םהונ ירא,) רעטרעװ עקידננלָאֿפ סַאנעדָאמ טכיזניה רעד ןיא ןטגײז שימימ 2

 ."םלועבש לכׁשֹומ לכ ימ לכ תערל יל רווע היחיש לַאל םיקלו םסורל ,חנשל לוכאשי ןתו יב
 א 7
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 רעד --- טעטירָאטױא רעטסכעה רעד ,קסוּפ רעטסערג רעד זיא םיא ייּב
 ןאנערָאמ ייּב זיא ,רשיה לכש רעד ,רע ;רשיה לכש רעכעלשטנעמ רעטושּפ
 -סיינ עֶלַא ןצַאש ףראד ןעמ רעכלעוו טימ ,סָאמ עטנעקרענַא קיצנייא יד
 רעד ןיא טָא .ןטרעוװו עשירָאטסיה ןוא עלערוטלוק עלַא ,תורצוא עקיט
 זוא תוריּתס ןופ ןסיוו ןלעװ טינ םעד ןיא ,טייקנטלַאהעגסיױא רעשינַאל
 ,טפַארק סאנעדָאמ ןגעלעג זיא ,ןגעוו עטלגנעלשעג ןוא עטגייווצרַאפ ןופ
 עקַאט ןָאק חטש ןטצענערנַאּב ןסיוועג ַא ףיוא :טײקכַאווְש ןייז ךיוא רעּבָא
 פכש רעד --- רעצַאשּפָא ןוא רעזייווגעוו רעטנעקרענָא קיצנייא סאנעדָאמ
 ןוא רָאלק ױזַא ץלַא טכאמ רע סָאװ ,טימרעד ןעגנערּב ןצונ סיורג ,רשיה
 .טטלוּב ןוא עטושּפ סָאד ןעלקנוטרַאפ טינ טזָאלרעד ןוא ךעלדנעטשרַאפ
 טווּורּפ רע רָאנ יו דנרעטש ךיוא ןוא ןפלָאהַאּבמוא רעּבָא טרעוו רעז
 -נייא רעד ןרעוו וצ ךיז טסעמרַאפ ןוא ,ץענערג עטמיטשַאּב יד ןייגרעּביא
 ןופ ,ןטרעוו עלעוטלוק עלַא ןופ רעצַאשּפָא רעקיצנייא ןוא רעטכיר רעקיצ;
 ךיוא טריסַאּפ סע ,תמא .ןעגנַאלרַאפ ןוא תועיבּת עכעלשטנעמ עלא
 -רענָא טינ ליוו ןוא קינעּפשרעדיװ טרעוװו אפונ ַאנעדָאמ סָאװ ,זייוונטייצ
 רע ;רעצאשּפָא ןוא רעטכניר ןקיצנייא ןקיזָאד םעד ןופ טכַאמ יד ןענעקי
 טינ זַא ,טנייצרעּביא ךיז טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד טינ רעֹּבֶא טָאד טוט
 -נַא ץנאנ סיוא רָאנ ,ןזָאלרַאפ רשיה לכש ןפיוא ךיז ןעמ .ןָאק קירנעטש
 רערָאּבנערפױא טכייל ןוא רעקיורמוא ןייז טימ אנערָאמ .םימעט ערעד
 וצ ןעוועג זיא ןליוו ןייז ,רעטקארַאכ ןטסעפ ןייק טאהעג טינ םָאה רוטַאנ;
 ננוריפמיוא עשילַארַאפ ןוא םישעמ ענייז ןוא ,קידלקַאװ ןוא ךאווש
 ,טָאה רע .תֹוריִתְס טימ לופ ןוא ןטלַאהעגסױא טינ ןעוועג רַאפרעד ןענייז
 טעלפמַאּפ ַא טימ רוטארעטיל רעד ןיא טריטויּבעד ,ןעזענ רעירפ ןּבָאה ריס יו

 רעטנערברַאֿפ ַא ןיסי 72 ןעוועג רע זיא ןיילַא ןוא ןליּפשדןטרָאק ןנעקי
 הווַאת '!ענעטלָאשרַאפ , יד טָא זַא ,1 הדומ זיא אפונ רע ..רעליּפש-ןטרָאק
 .ץענייז ןופ םענייא ןיא ;תונויזכ ןוא תורצ ליפ טכַארּבעג םיא טָאה ענייז
 טכענ יד ןָאק רע ױזַא יו ,רעטכעלענ רעטיּב א טימ רע טלייצרעד רעדיל
 ,5 ןלָאצַאּב וצ סָאװ טימ טינ טָאה רע סָאװ .,תובוח יד רעּביא ןפָאלש טינ

 ,68 ,62 ,51 ,46 ,239 ,34 ,233 ,30 ,29 ,28 ,26 , הרוהי ייח, 1

 :ןגרָאז ץלַא טכַאנ עּבלַאה ןיִּב ךיא ומ תובוח עניימ ןנעװ 8
 .ןגרָאב וצ ןעמעװ יב רעמ ָאטינ -- ןעמוקעג ןיא גָאט.לָאצ רעד
 : ןנרָאמ ןגָאז רעבָא ךיא לעװ רענָאמ עניימ

 ,ןגרָאז ןוש ריא םומ טכַאנ ןופ םמלעה עסייװצ יד

 ,ןגרָאמ ןסייװ ןיא יב תובוח עניימ ןנעװ ןיוש ריא טכַארט
 ןגרָאו עלַא ןטעגרַאפ למערד ןסיז ןיא לעװ ךיא -- ךיא ןוא
 .ןגרָאמ ןקיטפניק םנופ תוגאד ןגעװ םינ טגרָאז :דנעקנעדעג ץַאז ןגולק םעד
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 "ַּתִא ךיז ןלעוּפ ךיז ייּב ןענָאק לָאז רע ,ךַאװש וצ ןליוו ןייז זיא ךָאד ןוא
 רע .ליּש רענעטלַאשרַאפ רעד ןופ -- '??וקמח קוחצח ,, םעד ןופ ןנָאז

 ענענייא ןייז ןענעקרענָא טומ ןקירעהעג םעד טָאהעג טינ וליפַא טָאה

 :הווַאּת ''רעטכולפרַאּפ , ןייז רַאפ תוירחא יד ךיז ףיוא ןעמענ ,דלוש

 -- קידלוש אפונ רע טינ זיא םעד ןיא זַא ,ןדיירוצנייַא ךיז טסיילפ רע
 עקידארומ עשינַאלָארטסַא יד ןוא ןטענַאלּפ יד ,םימשה ןמ רזג ַא זיא'ס
 ימי לֹּכ רעליּפש-טרַאזַא ןִַא ןביילב לָאז רע םרוג סע ןענייז ןטפערק
 ןיא ךיז רע טגָאלק --- ןָאט ךיא ןָאק סָאװ ןוא קידלוש ךיא ןיּב סָאװ,,

 . יו .''תונמחר ןָא ךימ ןפדור ןעלמיה יד ןיא ןרעטש יד זַא ,!ווירּב ןייא

 ןקיטלעוועג ןעוט -- לָאמ שרעדנַא רע טּביירש -- רעטכילעג עשלמיה

 רעייז דנאטשמיא טינ זיא רענייק ןוא ןשטנעמ יד ןופ ?רונ םעד רעביא
 ןייז ןיא רע טביירש -- תולזמ עשלמיה יד, 4 "ןדנעוװּוצּפָא רזנ ןרעווש

 ךשמ ןיא ןוא ,טרַאנעגּפָא לָאמַא רעדיוו ךימ ןּבָאה --- עיפַארגַאיּבטסלּבעז

 .5 ''טליּפשרַאפ ןטַאסוד טחעדנוה ייווצ ךיא ּבָאה םישדח ייווצ ןופ

 תמכח , ןיא טּבױלנעג טָאה רשיח לכש ןרַאפ רעפמעק רעסייה רעד טָא

 י עימעכלא טימ ןּבעגעגּפָא ךיז ליפ טָאה ןוא * תומולח ןיא { ''דיה

 קיטסימ ןופ רענגעק רענעסיּברַאפ ןוא טסילַאנָאיצַאר רעטנייצרעביא ןַא

 -רַאפ ,תולוגס ןוא תועימס טימ טלדנַאהעג אפונ אנעדָאמ טָאה ,הלּבק ןוא

 ןיא םעד ןגעוו ןיילא עקַאט טלייצרעד רע .7 תועבשה ינימה 53 טסַאפ

 .תוכאלמ 26 ןופ רעקינייוו טינ סיוא טנבער רע ּוװ ,עיפַארגָאיּבטסּבלעז ןייז

 םינ ןענייז עֶלַא יז ןוא ,ןעמונראפ ךיז טָאה רע עכלעוו טימ ,תוטנרּפ ןוא

 עלַא לייוו ,טיונ רֶערעווש רעד ןופ ןעװעטַארסױרַא םיא דנַאטשמיא ןעווענ
 ןיא סע .ןטרָאק וצ הװַאּת ןייז ןעגנילשנייא טנעלמ ןטסנידרַאפ ענייז

 ,יתובוח לע בושחא ותיצחמ ליל ןמ)
 ;רחאו אב םצק ,יל ןיא עורפל יכ

 יִב םישונל רמוא לילח תיצחמ רחא
 !רחֹׁשה דומע דע םתא םג אנ ונשח

 'ס ייבד רוכוא יִכ םדרא ןא ןשיא

 ,(רחמ תוצ רצת לא !:רמוא ןח םכח

 45 'מונ ,'חנידומ יד חירא יבתפ,

 | ,50 ,"הרוחי ייח}

 ,52 ,ןטרָאד

 ,35 ,ןטרָאד

 ,ח"א 37 ,ןטרָאד

 ,ו"א 34 ,20 ,ןפרָאד

 ר 20 את = ס3 5 = *(1595) "םירשי דוסע ןיא טלמַאזעגפיונוצ ןענייז תוענשח סַאנעדָאמ
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 "ונרַאט ךיז טָאה סע עכלעוו טימ ,תוכאלמ עלַא יד ןענעכערוצסיוא יאדּכ
 :ה"י ןט17 םנומ בר רעשינעילַאטיא רעקיטרַאנגייא רעקיזָאד רעד ןעמ
 ,םידימלּת עכעלטסירק טימ (2 ,םידימלּת עשידיי טימ טנרעלעג טָאה (1
 -רַאפ טגעלפ (8 ,דיגמ א ןעוועג ןיא (4 ,ןּביירש ווירּב ןענרעל טגעלפ (3
 ןעוועג זיא (6 ,טלָאצעג ןעמוקַאּב רַאפרעד ןוא ערעדנַא רַאֿפ תושרד ןסַאפ
 ןעוועג זיא (8 ,תורבח ענעדיישרַאפ ןיא רַאטערקעפ ןעוועג זיא (7 ,ןזח ַא
 ,תונייד טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה (10 ,םיקסּפ ןּביירש טגעלפ (9 ,בר
 יָאד עלעיציפָא ןביירש טנעלפ (12 ,תובישי ןיא רערעל ַא ןעוועג זיא (1
 טנעלפ (18 ,קיזומ טימ ןעמונראפ ךיז טָאה (14  ,ווירּב (13 ,ןטנעמוק
 ןביירש טועלפ (16 ,תובצמ רַאפ תוניק ןוא תונותח ףיוא םיריש ןכירש
 יירעטַאעט ןריטעּפער טנעלפ (18 ,סעידעמָאק (17 ,ןטענָאס עשינעילַאטיא
 ,ןטסַארטנָאק ןופ חסונ םעד ןלעטשטיונוצ טנעלפ (9 ,ןעגנולעטשרָאּפ
 ענעגייא ןופ טסנידרַאפ טַאהעג טָאה (21 ,רעצעזרעּביא ןא ןעוועג זיא 0
 ןּביירש וצ יו ןענרעל טנעלפ (28 ,רָאמקערָאק ןעוועג זיא (22 ,קרעוו
 ןעוועג זיא 5 ,תולונס ירפס ןפיוקרַאפ טנעלפ (24 ,תועימק ןוא תולוגס
 ,1 ןכדש ַא (20 ,רוסרפ ַא

 ןיא ןליּפשרַאפ ךיילנ רע טגעלפ ,טנידרַאפ טָאה אנעדָאמ סָאװ ןוא
 טלָאמעד ןיא ליּפש-ןטרָאק .טרַּפ רעסידננלָאפ זיא טנַאסערעטניא ,ןטרָאק
 יד ןשיווצ ןעוועג טײדּפשרַאפ קרַאטש זיא ןוא ,הנידמ תּכמ ַא ןעוועג ללכּב
 "ייב עז) ?גי םהרבַא רעטנַאמרעד ןיוש רעירפ רעד .ןדיי עשינעילַאטיא
 ןטנַאסערעטניא ןַא טימ ''ןויזח איג , ןייז ןיא זנוא טנעקַאּב (6 'מונ עגַאל
 "רעד וצ ולימַא ךיז טסיילפ סָאװ ,רעיּפש-ןטרַאק ןטנערּברַאפ ַא ןופ ּפיט
 -ליּבןטרָאק יד ןיא ןוא ןינע רעפיט רעייז א זיא ?ליּפש-ןטרָאק זַא ,ןזייוו
 ןופ ןעקנַאדעג עשיפָאזאליפ ןוא תודוס עקידהמיא ןטלַאהַאּב ןענייז רעד
 ןּבָאה ,ן?יּפש-טרַאזט יד ןגעק ןפמעק וצ ידכּב .* םענרַאפ ןסיורג ץנַאנ א
 -סיורַא (1638) טולשַאב ַא ןעמונעגנָא רַאפרעד םינּבר עשינעילַאטיא יד
 ליּמש-ןטרָאס טיט ןּבעגּפָא ךיז טעװ סע רעוװ זַא ,הארתה ַא טימ ןטערט
 אנעדָאמ .םרח ןיא ןפרַאוװניײרַא םיא ןעמ טעװ ,ןליּפשי-טרַאזַא ערעדנַא ןוא
 -רַאפ טָאה רע ,גָאלשרָאפ ןקיזָאד םעד ןנעקטנַא ןטָארטעגסױרַא ךיילנ זיא
 -עג טינרָאג זיא םרח םעד ןופ ןוא ? טפירשננעק עקידנצנעלג ַא טסַאפ

 ,65-664 , הדוהי  ייח} 1

 םיפלקנ איה םדאה תומילש לכ יּכ עד :יל רמאַא :8-7 ,"ןויוח איגא 3
 עדי םִלָׁשו לודג םכח ,דואמ ארונ םיקלא שיא היח םרדסו םניכה רשאו תואיינוקבו
 ייניע דגנל םינמיסל 'יחיש ידכ .ץראהו םימשה תואצות לכל זומרל םרדסו הניבו רפט
 ,ט"זַאא "ונוק תלודנ םחב תוארל

 'כתצי רחפ, ןייז ןיא טכעלסנפערַאפ יטנָארּפמַאל םָאה טמירשננעק סַאנערָאמ 4
 ,"םרחא ךרע םעד רעטניא

)12( 
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 ןסיועג ַא טָאה תונעט עטלעטשעגסױוװַא סטנעדָאמ ןופ ענייא .,ןרָאװ

 ליּפשױטרָאק זַא '  יגנֶא ייוש ןּבָאה רימ .טרעוו ןשירָאטסיה-רוטלוק
 עֶלַא ןופ טרָאסטרוּב,. םעד ייא ,עילַאטיא ןיא ;הנידמ תֹּכמ ַא ןעוועג זיא
 -רַאפ רעייז ןעוועג ןליּפשד .אזַא וצ הװַאּת יד יא ,ןעײרעטַאל םינימ
 זַא ,ןָא רַאפרעד טזייוו ַאנעדָאמ .הפוקת-סנַאסענער רעד ןיא ךָאנ טיײרּפש
 אב טפָא ןזומ ,םירחוס עשיטָאטש יד טימ ןטפעשעג ןריפ סָאװ ,ןדיי יד
 טרעייז ןפערט ייז ןענָאק ןטרָאד רָאנ לייוו ,ןּבולק ןֹוא רעזיײהליּפש יד ןכוז

  ליּפש ןיא ןקילײטַאּב ךיז טּפָא ייז ןעגניווצ ענעי ןוא ןטנעילק

 טקילגעג סינייוו ױזַא טָאה םיא סָאװ ,רעליּפש-טרַאזַא רעד ,ַאנעדָאמ

 "נעילימַאפ ןיא טאהעג קילנ רעקינייוו ךָאנ טָאה ןוא ןטרָאק ןיא וימי לּכ

 ןקירעיורט ַא ףיוא יװ ןּבעל-שטנעמ ןצנַאג ןפיוא טקוקעג טָאה ,' ןּבֶעל
 םייּב רעד ,רעפעשַאב-טלעוו םעד דצמ טאּפש ןעמאזיורג ַא ףיוא יװ ,ליּפש

 .טּפיוה רעד ןיא שטנעמ רעד זַא ,קנַאדעג רענעמונעגנָא ױזַא םוטנדיי

 ןָאנעדָאמ ייּב טמוקַאּב ,לַאטלעװ ןצנַאג םנופ טקנוּפלטימ רעד ןוא קעווצ

 -ָאריא רערעטיּב טימ ַאנעדָאמ טגָאז -- אי, .הרוצ עקידחנושמ ץנַאג ַא

 טָאג טָאה ,טלעװ רעד ןופ טקנופלטימ םעד ,ןשטנעמ םעד -- עינ

 םיא רַאפ זיא שטנעמ רעד ;ןנעװ ןגינעגרַאפ ןגייא ןייז ןופ ןפַאשַאב

 יוד ייב עלעּפלַאמ רעדָא עלעטניה טריסערד ַא יװ ,לכליּפש ַא ,סַאּפש ַא

 ערעייז ךָאד ןענייז תולזמ עשלמיה ןוא םילנלנ יד ייּב ,תוררש עשידרע
 "גנַאל רעֶּבָא זיא סָאד --- קיסעמכיילג ןוא טמיטשַאּב טסעפ ןעגנוגעווַאצ

 טייקיסעמלגער עסילייווננַאל עבלעז יד .טנטסערעטניא טינ ןוא קיליײװ

 .ןסקיוװעג ןוא תויח ןופ טלעװ רעד ןיא ,רעדינ רעד ןיא ךיוא טשרעה

 -טיוא ןַא טּביילּב חריחּב רעיירפ ןייז טימ רענייא רע ,שטנעמ רעד זיױלּב

 יװ ןרעוװ וצ ךיז טסעמרַאּפ ןוא ןעלמיה יד ןיא רע טנייטש טָא .םַאנ |

 יו טלבַארג ןוא ּפמוז ןיא ףיט רע טלַאפ טָא ןוא ,ךיילנ םיכָאלמ

 ןופ רעדנַאנַאכרוד רעקידנעטש רעד טָא .ּביוטש ןשידרע ןיא םערָאװ ַא

 ןיא ןרעטעלק עטפַאהפמַארק עכעלדימרעדמוא סָאד טָא ,תודירי ןוא תוילע

 תּוּבר סימעפו ,םיקהוצה םינוריעה תא םידוהיח בורל שיש ןתמו אשמ קסעהמ,
 וא ,קוחצה דעו תינב וא ,םש טםיקחוצש תומוקמּב םהמע ןתלו אשיל תכלל םיכירצ

 ,"קוחצל םתוא םיחירכמ טעמכ םהו שטמ םינוריעה יתבב

 רעטייװצ רעד ,רָאי 26 וצ ןברָאטשעג רענײא ןיא ןיז יירר סַאנעדָאמ ןופ 2

 ,ננוי רענעסַאלעגסױא ןַא ,רעמירד רעד ןוא ,געלשעג ַא תעשּב ןרָאװעג םענרהעג ויא

 טםָאה רעטָאּפ רעד ןוא ,ןײרַא רעסַאװ ןיא יװ םרָאד ןוא עיליױַארּב ןייק םרירגימע סָצִה

 ןעניז רעטכָאפ ןײא ןוא םמעדײא עדיײּב ,ןעמוקַאּב םינ תועידי םוש ןייק םיא ןופ

 ,ןעניז ןופ ּפָארַא ןיא יורפ סַאנעדָאכ ןוא ןברַאטשענ םייחרעגנוי



 179 ןדי ייּב רוטַארעטיל רעד ןוֿפ עטכישעג יד

 יו טקנוּפ ןוא .ןעזוצוצ טנטסערעטניא רעייז ךָאד זיא סָאד -- ןכייה יד

 טינ ךיוא ןוא תיררש סיוא טיִנ סַאּפש א ךיז טכַאמ ךלמ רעשידרע ַא

 לנייפ עקירנדייר ,טעפיַאמ ,טניה עטריטעררסיוא סיוא רָאנ ,רעניד םיוא

 סַאּפש ןייז טָאג ךיז טכַאמ ױזַא -- ןצנוק ןכַאמ ןענַאק סָאװ ,דרעפ ןוא

 טקנוּפ ,ןשינעפעשַאּב עֶלַא םיא ןעניד עקַאט רַאפרעד ןוא .ןשטנעמ ןטימ

 ןרענ רעניד עטושּפ יד ןח תוררש יד ןה ןעוט ץַאלַאּפ ןכעלניניק ןיא יו

 .1 עּפלַאמ יד --- גנילביל םכלמ םעד ןענידַאב

 טויייו רע תעּב ,אנעדָאמ סָאװ ,טינ שוריח ןייק ראפרעד זיא סע

 ענייא ןַא ,ןכַארטשעגרעטנוא .סרעדנוזַאּב טרעוו דומלת ןיא ױזַא יװ ןֶא

 -- היברו הירפ תווצמ זיא תווצמ ג''ירת יד ןשיוװצ עטסקיטניוו יד ןופ

 טימ זנוא ייז ןּבָאה קרַאטש יו ,ךא, :סעּכ טימ סיוא ייברעד רע טפור

 -יפרַאֿפ תומשנ ערעזנוא ,טדנעלברַאפ ןניוא יד טָאּבעג ןקיזָאד םעד

 ,םויק ןלעירעטַאמ רעזנוא ןוא ףוג רעזנוא ייז ןּבָאה טרעטשעצ !טרעטפס

 .טרעטיּברַאפ ןוא טרעמָאירַאפ םימרעד ייז ןּבָאה סרעזנוא ןּבעל עצנַאנ'ט

 רעדניק ןוא ּבייוו ןייז ידכב שטנעמ רעד טוט תועשר ליפיוו ,דניז ליפיוו

 -עגפיוא זלַאה ןפיוא זנוא יז ןְּבָאה ןייטשלימ ןרעווש א .ןייז וצ סנרפמ

 עטיורג ץנַאג ...ןבייהפיוא ןענַאק טינ ּפָאק םעד ןלָאז ריס ירכּב ןעננַאה

 ןוא תורצ ערעזנוא עלַא ױזַא יו ןביירשַאב ֹוצ טקעלקעג טינ ןטלָאװ דנעּב

 םעד ןופ ץלא ךיז ןעמענ טיונ ןוא תולד רעצנַאג רעזנוא ,טנכערבראפ

 | .2 י'טָאבעג ןקיזָאד

 -םיוא טָאה סָאװ ,טָאּבעג עקיצנייא סָאד ןעוועג טינ רעּבָא זיא סָאד
 זומ ןעמ .םוטנדיי ןשינּבר ןשידָאמטלַא םעד ןגעק ןַאנעדַאמ טכארבעג

 בר רעטמיטשעג שיטסילַאנַאיצַאר רעקיזָאד רעד זַא ,ןעקנעדעג ייּברעד

 -טסירק רעד וצ ןעגנּויצַאּב טענעָאנ ץנַאג טאהעג ןָא טנגוי רעד ןופ טָאה

 ןוא בושה רעייז ןעוועג ןיא רע ּוװ ,טפַאשלעזעג רענַאיצענעװװ רעכעל

 ענייז וצ ןעיצוצ טנעלפ טנַאלַאטירענדער רעדנצנעלנ ןייז 5 ןעמונעגנָא

 םהל םיִתְרׂשִמּו טיתרשמ ּוב דימעמו ןומרא הנוב ךלמכג :9--8 ,"לכט לוק, 1

 גנועל אצויכו םיסוסו םירושצו ,תויחו םיפוקו םינטק םיבלכו ,םחל תרשל תומהבו םילכו

 יתרשמש םשכו ,ונממ הלועמ ןיא כ"א ,םדאהמ רתוי וב גנעתיש םלכמ ןיאו ,,.יטרפ ולש }

 ןכ ,ךלמל רקיו ומחנ רופצ וא ףוק תרשל זבי אֹל תצק הלעמ ילעב םדו רשב ךלמ
 אל םג םירשיה וידבעב גנעתמ אל ו"ב ךלמכ ..םראה ותרשי םהיניחנמו םור 'יבכוכ

 םדאה השעמ השעי םע8 ,םוס וא רופצ וא ףיק ,ןטק בלכב- םא יכ םיתוחפה ויתישטג

 ,"המחבכ םעמי

 2 ,ןמרָאד 2

 ןגמ, יצ עדעורָאּפ רעד ןיא טבײרש ,בקעי ןּב קחצי ,לקינייא סַאנעדנמ 8
 ,םינטשח יניעב ותונתונעבו ותמכחב ביבחו בוהא ,וניניבמ םירצונב רתֹוי עדונא :"ברחו

 ."ןושלו םע לכט םירשו םיכלמ יחילש ,םיחלג ,סיסכוד
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 עשילוטַאק ןעמוק טפָא ןגעלמ ןרעה םיא ;ןטסירק עליפ ךיוא ןקידערּפ
 -רעטנוא ,ךירטסיינ ,קיניזפרַאש .דנַאטשלדַא םנופ עליפ ןוא עכעלטסייג
 עטסנעזעננָא יד ןיא טסַאג רעטניילעגנָא ןִט ןעוועג ָאנעדָאמ זיא ,דנטלַאה
 -עג ןענייז םידימלּת ענייז ןשיווצ .קידענעוו ןופ ןזיירק עכעלטפַאשלעזעג
 עטיירב ןסילש ךיוא טנעלפ רע .,ןפָאשיּביצרַא ןוא טיילפיוה ךיוא ןעוו
 יװ ,רע טלייצרעד תולדג טימ .שיט-ןטרָאס םענירג םייּב ןטפַאשטנַאקַאּב
 עטנַאטַאב טימ םיחוּכיו עזעיגילער ןריִפ ןעמוקסיוא טגעלפ םיא טּפָא

 ןעמוסעגנָא ןיא םיא טכייל יװ ןוא םידמושמ טימ ךיוא ןוא ןטסירק
 ןיא סע .ןלַאפנָא ןוא תונעט ערעייז עלַא טשינ וצ ןכַאמ ןוא ןדנעוװּוצּפָא
 עועיגילער ןוא ןרינרוט עקידנעטש יד זַא ,טינ קפס ןייק ךיוא רעּבָא
 -מִא ןצרַאה ןייז ןופ ןפיט יד ןיא קידנליוו טינ קידנליו ןּבָאה םיחוּכיוו
 יד ֹוצ קיטלינכיילג םיא טכַאמענ ןוא ?יפענ עזעינילער סָאד טכַאוװשעג
 ןענייז ןוא ,תונומא ענעדיישרַאפ ןשיווצ תוציחמ ןמַאש סָאװ ,ןעמעלּבָארּפ
 רעקירעּבַאלש סָאװ ןוא ,''רשיח לכש , ןרעטכינ םוצ טסַאּפעגוצ ןצנַאנ ןיא טינ

 ,םענַאבטלעװ ןזעיגילער טאאנעדָאמ ןופ תודוסי יד ןרָאװעג ןענייז סע

 ןשינּבר ןשיטקָאדָאטרָא  ןפיוא זגור רעד ןססַאװענ םיא ןיא זיא רעמ ץלַא

 רעטקרַאטשרַאפ ןופ טייצ רעד ןיא ,טלָאמעד רָארג טָאה סָאװ ,םוטנדיי
 ןָאנּבױא ןצנַאג םעד ןעמענרַאפ וצ ךיז טסיילפענ ,עילַאטיא ןיא עיצקַאער
 -ביילנ טנַאקעג טינ טָאח ַאנעדָאמ טסילַאנָאיצַאר רעד .ןבעל ןשידיי םנופ
 יו העמשה רעייז ןטײרּפשרַאפ סע ןוא ךיז ןקרַאטש סע יװ ,ןעזוצ קיטלינ
 ייוו רָאנ ,ןעננומערטש עשינּבר-שיסקַאדָאטרָא .גנערטש ןוא עשיטסימ
 -ענ ןטסעפ ַא טימ רוטאנירעפמעק ןייק ןעוועג טינ לל2ּ זיא ַאנעדָאמ
 ץנַאג ןעמונעגנָא תונצר ןגעק המַאק ןייז טָאה ,רעטקַארַאכ ןטלעטש

 .ןעמרָאפ עקיטרַאנגייא

 רעשידרפס רענרוּבמַאה רעד ןופ רעייטשרָאפ יד ןּבָאה 1616 ןיא

 רעשימעלָאּפ רעד ןיא יקּב ןסיורג סלַא ,ןַאנעדָאמ וצ טדנעװעגנ ךיז חליחק

 ןֵא ןביירשנא תופירח ןייז טימ לָאז רע ,תשקב רעד טימ ,רוטַארעטיל

 -ָאיצַאר רעקיטרָא ןֵא עכלעוו טימ ,תולאש ףלע היוא חבושת עקיטליגדנע

 .זובָא תרוסמ ןוא בלּבש הרוּת ןגעק ןטָארטעגסױרַא זיא סרוקיּפַאיטסילַאנ
 רעד זַא ,טינ קפס ןייק רעמ טציא זיא 1 ןעגנושרָאפ ערעיינ יד טיול
 ןופ ינפ יד טקיורמואַאב ױזַא טָאה סָאװ ,סרוקיּפַא רעמינָאנַא רעקיזָאד
 רעד יוװ רערעדנַא ןייק טינ זיא ,נרוּנמַאה ןיא הליהס רעשידרפס רעד ןופ
 טבעלעג קילייווטייצ טלָאמעד טָאה רעכלעוו ,ַאטסָאקַא לאירוא דעטסוװַאּב

 ,82--80 1911 ,"ילביב ,רבעה ,מ ,רשסייצג ןיא סענרָאּפ ג עז 1



 181 ןדי ויּב רומַארעמיל רעד ןופ עמכישעג יד

 ןַא קידענעװ ןייק טקישעג ךעלנעזרעּפ טרָאד ןופ ןוא 1 גרוּבמַאה ןיא
 -רעד עלַא יד טלעטשעגסױרַא ןענייז סע ּוװ ,קרעוװ ןייז ןופ רַאלּפמעזקע
 טזָאלעג טינ ךיז טָאה אנעדָאמ .רומלּת םעד ןגעק תולַאש ףלע עטנַאמ
 נרוּבמַאה ןופ סרוקיּפַא םעד טרעפטנעענּפָא דלַאּב טָאה ןוא ןטעּב גנַאל
 ווירּב ןייז ןיא -? ""הניצו ןגמ,,* טפירש רעשימעלַאּפ רעקידנצנעלג ַא טימ
 טימ ַאנעדָאמ טדער 1 הליחק רעגרוּבמַאה רעד ןופ רעייטשרַאפ יד וצ
 הּפצוח אזַא טימ ןיא סָאװ ,''יקודצו ןימ,, ןקיזָאד םעד ןגעו סעּכ סיורג
 ןוא ''ימ,, רעקיזָאד רעד .הֹּפ לעּבש הרות רעד היוא "זעל איצומ,,
 ;רעװעג ןשיטסילַאנַאיצ ַאר ןטימ טפמעקעג רעּבָא טָאה ""יקודצ,
 !ַאנעדָאמ ייּב םעד וצ טרילעּפַא רע טָאה דומלת ןפיוא ןלַאפנָא ענייז ןיא
 .רשיה לכש ןרעטכינ םעד ֹוצ --- טעטירָאטױא ןטרעּפכַאעג קראטש יױזַא
 ,"הניצו ןגמ , לעּב םעד ףיוא םשור ןסיוועג ַא ןכַאמ טזומעג טָאה סָאד
 ןיפ ןסיזעט עּבלעז יד סָאװ ,ןשודיח קרַאטש טינ .רַאפרעד זנוא ףרַאד סע
 תיצנוק יוזַא טריזימעלָאּפ ַאנעדָאמ עכלעוו ןגעק ,סרוקיּפַא רעגרוּבמַאה םעד
 עקידנגייצרעּביא סָלַא טנעקרענָא ךָאנרעד ןרעוװ ,''הניצו ןגמ,, ןייז ןיא
 -עטּביאעג ןוא טסימעלָאּפ רעטנכייצעגסיוא סלַא .אפוג ןַאנעדָאמ ןופ תונעט
 םניא ףיט תעּב ,תונעט םרענגעק םעד ּפִא רע טדנעװ ,רעקיטקעלַאיד
 .ייז טימ םיּכסמ רע זיא ןצרַאה

 ןגעק טפמעק רע תעּב רעּביא ןַאנעדָאמ ייּב ךיז טרזח ענעגייא סָאד
 ףמושמ םעד ןופ --- '!סרוקיּבַא,, רעדנַא ןַא ןופ ןעקנַאדעג עשיסרוקיּפַא יד
 רנַאּב ןקיראפ ןיא דייר יד ןעוועג זיא סע ןכלעוו ןגעוו ,סָאגרוּב סיוא רנבא
 סע םשור ןקיטלַאװג א רַאפ סָאװ ,טלייצרעד אפוג .ַאנעדאמ .(? 'ּפאק)
 ןימ אזא, .+ רומלּת םעד ןגעק טעלפמַאּפ סרנבא טכַאמעג םיא ףיוא טָאה
 ןּביירשנֶא טנַאקעג טָאה -- תולעּפתה טימ ַאנעדָאמ טּביירש ---.קרעוז
 רנבא טָאה ,דימלּת סנ''ּבמר םעד .תואיקּב רעקיטלַאװג טימ שטנעמ ַא רָאנ

 יַאֹּב רעד זַא ,"הניצו ןגנ, ןייז ןיא ןָא םוײװ ַאנעדָאמ ְךיוִא ,41 ,ןמרָאד עז 1
 ומש ליסכ שיא, : גרוּבמַאה ןיא ןענופעג ךיז קיליײװשייצ זיולּב טָאה סרוקיּפַא רעקידנפערט
 "ליסכ שיא ןיא ןעמָאנ ןיזא רלסרעװ יד זַא ,ןענעכער ריס .,"גרוּבמהב זאא רד היהז
 :אירטמינב טכַאמ "ליסכ שיא, לײװ ,ןוטסוקַא ןגעװ ךיז טדער ָאד וַא ,עקַאפ םקיטעטשַאּב
 ,וטסוק'ד לאירבג ךיוא רעדָא ,יטסוק'ד לאיוא

 תועט ַא רעּבָא םָאה רעניינ .1856 ןיא ןרענייג: ךרוד טכעלטנּפערַאֿפ ןטשרע םוצ 2
 ןכלעװ טיט ,סרוקיּפַא רעקיזָאד רעד זַא ,,(2/--25 ,ַאנעדָאט עד ָאעל) טניימ רע תעּב
 "הניצו ןגמ} ןיו סָאה אפוג ַאנעדָאמ .ארבנ אלו חיה אֹל ןיא ,טריזימעלָאּפ .ַאנעדָאמ
 ,(24-23 ,ׁש| ,".לביב ,רּבעהא עז) שינעילַאטיא ףיוא םצעזרעּביא

 ,146 ,קרעװ .,םיצ ,יולּב עז 8

 טדער ָאד ,קרעװ ןשימעלָאּפ םעד ןופ ןעמָאנ םעד םינ םנָאמרעד ַאנערָאמ 4
 ,"תואנק תחנמא םרנבא ןגעװ קפסי יילב רעּבָא ךיז
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 ייב רעֹּבֶא זיא ןייו רעטונג רעד ,סרעלעק עטסעּב יד ןופ ןייוו טּפעשעג
 ףפופ טַאהעג ימי ?ּכ ּבָאה ךיא  .ןרָאװעג עילַאק םייצ רעד טימ םיא
 ןיא ןָא ןייוודניק ןופ ןיוש ןוא עטנרעלעג עכעלטסירק טימ אשמו עגמ
 ץלָאטש טימ ןָאק ךיא ...םיחוּכִיװ עזעינילער ןריפ וצ ןעמוקעגסיוא רימ
 ףיֹוא קרעװו שיסעלַאּפ ןייא ןייק טזָאלענכרוד טינ ּבָאה ךיא זַא ,ןגאז

 תודוסי יד טריקיטירק סָאװ ,שִיערּבעה ןוא שינַאּפש ,שינעילַאטיא ,ןײטַאל
 עלַא ייז ןופ םענייק ןיא .הנומא רעשידיי ןוא רעכעלטסירק רעד ןופ

 רַאפ טצונעגסיוא תואיקב ַאזַא טימ ןוא קיצנוק ױזַא טינ רעּבָא םרעוו

 "עלקרע יד ןוא ך'"נּת ןופ םיקוסּפ עקידנפערטַאּב עלַא ליצ ןטמיטשַאּב ַא

 .םעד ןופ רעסאפרַאפ םעד ןעגנולעג ןיא סע יװ ,דומלּת םעד ןופ ןעגנור

 ;נימ ןָאט וצ ןּבָאה רימ זַא ,טירט ןדעי ףיוא טעז ןעמ .קרעװ ןקיזָאד

 1 רענעקידומלּת ןטנכייצענסיוא ןַא ןוא רעקנעד ןפיט ַא

 ןועפטנעוצּפָא ןסָאלשַאּב טָאה רע זא ,ףיסומ ייּברעד זיא אנעדָאמ

 -טנע םענעכָארּפשרַאפ םעד .קרעוו לעיצעּפס ַא טימ תונעט סרנבא ףיוא
 תעּב ,רעטעּפש ןוא ןּבירשעגנָא טינ לָאמ ןייק ַאנעדָאמ רעּבָא טָאה רעפ

 טָאה ,םינּבר יד ןוא דומלת םעד המַאק ַא טרעלקרע טָאה אפונ ַאנעדָאמ

 .5 "רנבא יּבר , ןופ תונעט יד ףיוא ןעוועג ךמוס עקַאט ךיז רע

 זנוא רַאָּת ןלָאז סָאװ ,תועידי עקיטיינ יד רעדִייל זנוא ןלעפ סע

 -ניא רעייז טכיזניה רעשינָאלָאכיסּפ ןיא םעד םיטרּפ עלַא ןיא ןקעדפיוא

 זיא רעקידערּפ ןוא בר .רענעעזעגנא ןַא ױזַא יוװ .,סעצָארּפ ןטנַאסערעט

 ןשינּבר ןוא דומלּת םנופ אנוש םענעסיּברַאפ ַא ןיא ןרָאװעג לנלונמ

 -ָאד םעד ןצנַאנניא רע טנייוװשראפ עיּפַארנַאיּב-טסּבלעז ןייז ןיא .םוטנדיי

 .םימעָט ערעֶסַאו סיוא ןעז רעטעּפש ןלעוו רימ ,טקנוּפ ןקיטכיוו רעייז ןקיז

 רעלעיציפָא סעֶמעוו ,טלוק ןבלעז םעד וצ ןכעלטסיינ ַא ןופ האנש יד טָא

 קידנליו טינ טנָאמרעד ,ןעוועג זיא אפוג רע רעיײטשרָאפ ןוא רענערט

 ינַארּפ םעד -- ה"י ןט17 םנופ דניק ַא ךיוא ,ןכעלטסייג רעדנַא ןַא ןיא
 זטסירַאּב םנופ רעסַאּפרַאפ םעד ,(108ח 10651/6ז) עילעמ ןַאשז חלג ןשיזיוצ

 טָאה סָאװ ,חלנ-פרָאד רעקניליטש רעקיזָאד רעד .(האווצ) "1692חװ6ח1.

 סלַא ןעוועג לח םיא ףיוא זיא'ס סָאװ ,זלַא ןעוועג םייקמ יירט וימי 3

 אוהש חמ ןייק ןזיװעגסױרַא טינ ןּבעל םייּב ןוא רעניד-סוטסירק רעלעיציפ;

 רעכלעוו ןיא ,האווצ ענעּבירשעג 8 ךיז ךָאנ רעּביא טזָאֿפ ,תוסרוקיּפַא ןֹופ
 ןייז טלעװ רעד רַאפ טקעלּפטנַא ןוא ץרַאה רעטיּכ ןייז סיוא טסיג רע

 גנוטכַארַאפ ןוא גוטיּב טימ ,האנש רעקילַאג טימ .עמַארד-סנּבעל עפיט

 אש --אוװ ,"תדה תניחג, 1

 .51 ,"לכס לוקא 3
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 רעטושּפ רעד ,רע ;םוטנטסירק םעד ןוא ךריק רעד ןגעק םױרַא רע טערט -
 ןוא עכעלטלעוו יד רעטנוא ענכנ ַא ןעוועג וימי לּכ זיא סָאװ ,חלג-ףרָאד
 עניוזַא סיורַא טגָאז ,ןָאט ןפרַאש אזַא ןיא ָאד טדער ,תוררש עכעלטסיינ
 טינ ךיז טָאה'ס עכלעוו 4,ןעקנַאדעג "'עבעלרעטסעלטָאנ,, עשיסרוקיּפַא
 -יירפ ןוא רערעלקפיוא עקיטסולספמַאק יד ןופ רעקיצנייא ןייק .טּביולרע
 טאהעג טינ ןּבעל םייַּב טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד .ה"י ןט18 םניא רעקנעד
 ךעלטנפע רעכטלטסייג סלַא טזומעג ןוא רעפמעק ַא ןייז וצ טומ םעד
 ,טּביולגעג טינ טָאה רע ןכלעוו ןיא ,טָאנ םעד תוחּבשּת ןוא תולימּת ןעגניז
 ןייז טימ טייּפשַאּב רע סָאװ ,טימרעד םקונ האווצ ןייז ןיא ךיז רע זיא
 םיא טפרַאװַאב ןוא הנומא רעכעלטסירק רעד ןופ רעדנירגַאּב םעד סָאה
 ןיא טינ .ןעניפעג טינ ייז טעוװ ריא סָאװ ,רעטרעוולדיז עניױזַא טימ
 .טעלפמַאּפ ןכעלדנייפ-ךעלטסירק ןרעדנַא םוש ןייק ןיא םינ ,?ושי תודלומ,
 ןפָא ןדייר וצ -- עילעמ טּביירש --- םומ .ןייק טַאהעג טינ ּבָאה ךיא,
 ןוא .טיוט ןיימ ךָאנ תמא םעד ןענעייל ןשטנעמ יד ןלָאז ,ןּבעל םייּב
 ןראלּפפעזקע יירד ןיא ןבירשעגרעּביא טנַאה רענענייא טימ ןיילַא טָאה רע
 רעדעטַאק רעּבלעז רעד רעטנוא ןטלַאהַאּב ייז ןופ םעגייא ןוא האווצ ןייז
 טסנידסעטָאג םעֹד גָאטנוזו ןרעי טגעלפ רע ּוװ ,ךריק-ףרָאד רעד ןֹופ
 .ןעווַארּפ

 רע .ןעוועג טינ רוטַאנירעּפמעק ןייק ךיוא ןיא אנעדאמ-יד הירא
 ףוצרּפ ןתמא ןייז ןקעלּפטנַא טיוט ןכָאנ ןליפַא טלָאװעג טינ רעּבָא טָאה
 םענעברָאוורעד םיא ךרוד םעד ןגָאזסױרַא ןפָא תורוד עקידנעמוק יד רַאפ ןוא
 סָאװ ,םירוּביח יד עיפַארגָאיּבטסבלעז ןייז ןיא סיוא טנכער רע תעּב .תמא
 ןיימ זיא סנטסקינייוו סָאד, :ףיסומ אנעדָאמ זיא ,ןןּבירשעג טָאה רע
 ךָאד טעװ ,סיעכהל ףיוא לזמ רעטיּב ןיימ ןוא םיוט םעד זַא ,המחנ עסיורג
 רע .2 "קלאפ ןשידיי םייּב ןרעוו טקעמעגסיוא םינ לָאמ ןייק ןעמָאנ ןיימ
 ?ןדג םלַא תורוד עקידנעמוק יד ןופ ןורכז ןיא ןּביײלּברַאפ טלָאװעג רעֶּבֶא טָאה
 "ארשי רכוע ,, ןוא סרוקיּפַא ןַא ןופ םש ןטסַאהרַאפ ןטימ םינ ,פארשיב
 ןסטָאלשאּב ראפרעד טָאה רע ,היובא ןּב עשילא רעדָא ,יכלּבה יוויח יו
 רענענייא ףיוא ,ןפָא טינ םוטנדיי ןשינּבר םעד ןגעק ףמַאק .ןייז ןריפ וצ
 טימ טייהרעטלעטשרַאפ ,שינעטלעהַאּב ַא רעטנוא ןופ רָאנ ,תוירחא
 ..םיִנּפ ןפיוא עקסַאפ רעלעקנוט א

 ןעמוקעג םיא וצ טשרמולּכ זיא 1022 ןיא זַא ,טלייצרעד ַאנעדָאמ
 טנעה יד וצ ןעמוקענ זיא םיא זַא ,ןעוועג עידומ םיא ןוא רעטנַאקאב 8

 ,45-42 ,'הדוהי ייח} 3
 םלועהמו לארשימ ימש החמי אל יכ ,הבר המחנל יל תאז יכא :42 ,ןטרָאד ?

 "הוה ערה ןמזח רננו תומ לש וחרכ לע ,ץראה ימי לכ דוע
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 רָאי 120 טימ קירוצ יײלַאקלַא ןיא טסַאפרַאפ טָאה'פ סָאװ ,די-בתכ ַא

 ןייז טימ ךיז טָאה אנעדָאמ לייו .,דומלּת ןופ רעננעק רענעסיברַאפ ַא

 מָאה ,טסימעלָאּפ רעטנכייצעגסיוא סלַא ןעווענ םש-הנוק ''הניצו ןגמ ,

 טּפירקסונַאמ םענענופענ םעד ןּבענעגרעּביא רעטנַאקַאּב רעד רַאפרעד םיא

 ןסיזָאד םעד ןופ ןלַאפנָא עלַא ףיוא רעפטנע ןַא ןּביירשנָא השקּב רעד טימ

 - .סרוקיפַא
 -- ךי"בתּכ ןקיזָאד םעד טימ טנעקַאּב ךימ ּבָאה ךיא יו םעדכָאנ,

 ,גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג ךיא ןיּב --- ָאנעדָאמ רעטייוו טלייצרעד

 זומ ןעמ ןוא תואיקּב סיורג טימ ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז ןלַאפנָא יד זַא

 -מיא ןייז וצ ידכּב ,ןגיילרעּביא ךיז גנַאל ןוא ןעקנערכָאנ ליפ רַאפרעד

 ַאזַא ןופ ןדנאנארעדיוװ עלַא יד טשינ וצ ןכַאמ ןוא ןרעפטנעּפָא דנאטש

 .""ףענגעק ןטּביאעג ןוא ןקרַאטש

 םוצ םינּפ ןטסנרע ןַא טימ שאנעדָאמ ךיז טדנעו --- רעדיוו וד ,
 -עוו ,רעּכיא םוו ךיז גייל ןוא תונעט עֶלַא יד טימ ךיז ןעקאב -- רענעייל

 -רַאֿפ טעװ רעד -- הכוז זיא'ס רעװ ,ןרעה רע לָאז -- ןרעה ןָאק סע

 1 "!ןייטש

 די-בתּכ םענענופעג ןטימ השעמ עצנַאג יד זַא ,טינ קפס ןייק זיא סע
 ,תודע טנָאז סרוקיּפַא םנופ ןעמָאנ רעד ןיוש ,לעטשנָא ןא יװ טינ רעמ זיא

 -- ָאנעדָאמ טלייצרעד -- רּבחמ רעד , .לשמ ַא זיולּב זןיא ץלַא סָאד זַא

 -רעד-טָאג םעד ,רעתמא רעד :טסייה סָאד .זר ןּבא היעדי ןּב יּתמַא טסייה

 .קרעוו סָאד זיא ןּבירשעג ,דוס ןפיט םנופ גנילצָארּפש רעד ,ןוז סרענעק
 ןטמיטשַאּב ַא רעּבָא טָאה "סרה , טרָאװ סָאד .(1500) ''סרה תנשּב
 ןֶא טינ ַאנעדָאמפ טזייוו קרעוו םנופ ןעמָאנ םעד .גנורעטשוצ --- שטייט

 ןוא ,(ראנ א ןופ םיטש יד) ''?כס ?וק,, ןעמָאנ ןטימ סע טניורק אפונ רע

 .(ּבייל א ןופ יירשעג סָאד) ''הירא תנאש , םיא ייּב טסייה רעפטנע ןייז

 רעצנַאג רעד .?לעטשנָא ןַא יו רעמ טינ ךיוא רעּבָא זיא רעפטנע סאנעדָאמ

 סאד .ךעלטיּפַאק עזַאלּברַאפ עקניניילק ייווצ ןופ זיולּב טייטשַאּב רעפטנע

 ךשמ ןיא רָאנ ,קרעוװ סיורג א ןופ הלחתה יד זיולּב ןייז טשרמולּכ לָאז

 םעד ןזיװַאּב טינ אנעדָאמ טָאה 2 רָאי קיצנַאװצ ןוא ףניפ עצנַאנ ןופ

 ןצנַאנ םעד .קרעװו ענעּביױהעגנָא סָאד ןקידנערַאפ ןוא ןּביירש וצ ךשמה
 ןעמ ,ןדנעלּכרַאפ וצ ןגיוא יד ידכּב טכַארטענוצ אנעדָאמ טָאה דַארַאקסַאמ

 זַא ,ןעניימ ןלָאז ערעדנַא ןוא ,תונעט טימ םיא וצ :ןעמוק ןענָאק טינ לָאז

 סרוקיּפַא םעד ןופ ןסיזעט יד טימ םיּכסמ טינ ןתמא רעד ןיא זיא אנעדָאמ
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 5 ןדיי ייּב רומַארעמיל רעד ןופ ?טכישענ יד

 רעפטנע ןפרַאש ַא ןּביירש וצ העדּב וליפַא טָאה רע ןוא ײלַאקלַא םיוא

 ךעלטיּפַאקהלחתה ייווצ עקיזָאד יד ןיא ,ןלַאפנֶא סמענעי ןדנעװּפָא ןוא

 ןיא רע ךיילנ ,םינּפ טמורפרַאפ ַא אנעדָאמ טכַאמ ''הירא תנאש , םנופ
 ןעמורפ-קאטש ןקידתומימּת ַא רַאפ ךיז טלעטשרַאפ ,קידלוש המשנ יד טָאג

 טסייה הרוסמ עקילייה יד סָאװ ,ץלַא ןיא דנילּב טּביױלג רעכלעוו ,ןימַאמ

 רעטנוא ןקרעמאב וצ רעווש טינ רעּבֶא זיא סע ,ןליױפַאּב םינּבר יד ןוא

 ןופ ?כיימש-קזוח ןקיפיפ םעד עקסַאמ רעקיטכרָאפסטַאג רעקיזָאד רעד
 .1 רעקנעדיירפ םעד ,רָאטַאקיפיטסימ םעד

 -ערָאפ ךוּב עטסקידרעווקרעמ סָאד רָאנ םינ זיא ''לּבס לוק , רעד

 -בעה-טלַא רעצנַאג רעד ןיא טרָא רעדנוזַאּב ַא ?לכּב טמענרַאפ סע -- סָאנ

 טָאה עילעמ חלג ןשילױטַאק םנופ ''האווצ , יד יוװ .רוטַארעטיל רעשִיער

 "םינ ריא טימ רוטַארעטיל רעכעלטסירקס רעצנַאג רעד ןיא ןכיילג ריא טיג

 קרעוו סָאד ךיוא זיא ױזַא ,ןעמגָאד עריא ןוא ךריק רעד וצ האנש רעקיט-

 ןיא םאנסיוא רעתמא ןַא ה"י ןט17 םעד סיוא בר ןשינעילַאטיא םעד ןופ:

 ןופ רענגעק ענעסיּברַאפ יד וליפַא .רוטארעטיל רעשִיערּבעה רעצנַאג רעד
 טימ ןדייר וצ טּביולרעד ןעוו ןטלעז ךיז ןּבָאה ,ןעמַיַארַאק יד ,םינּבר יד
 פעּבש הרות ןוא הרוסמ ןופ רענערט יד ןנעוו האנש ןוא סעּכ ןרעטיּב ַאזַא
 .? היעדי ןּב יּתמַא ןופ ןעמָאנ םניא ַאנעדָאמ טוט סָאד יװ ,הּפ

 עדעזנוא סָאװ --- היעדי ןּב יּתמַא סעּכ טימ סיוא טיירש --- ,טעז,,
 רעד ןיא !ץעזעג ןכעלטעג םנופ ,השמ תרוּת ןופ טכַאמעג ןנָאה ''םימכח ,

 ורמשת ותוא םכתא הוצמ יכנא רשא רבדה ?כ תא :שורפּב טייטש הרות

 -ענ ריד ּבָאה ךיא סָאװ ץְלַא -- ונממ ערנת אלו וילע ףיסות אל ,תושעל

 ןרענימ טינ ךַאז ןייק טפרָאט ,ןייז םייקמ יירט וטספרַאד ןָאט וצ ןטָאּב

 ,טימכח ערעזנוא ,רערעל ערעזנוא ,רעּבָא ייז ;ןייז ףיסומ טינרָאג ןוא

 "טמיוצעגמורא , טייוו ױזַא ףיוא ןּבָאה ?יז .ךּפיה םעד טקנוּפ ןָאטעג ןּבָאה

 סָאד זַא ,תורמוח יילרעלּכ ןוא ןצעזעג עיינ טימ הרוּת רעד ןופ ןטָאּבעג יד

 יד ךָאנ סע ןּבָאה ייז ןוא .ןענעקרעד וצ טינ שממ ןזיא ץעזעג עכעלטענ

 ןרייר ייז ,הרוסמ רעד ןופ טעטירָאטױא םעד ףיוא ךיז ןפוררַאפ ֹוצ הזעה

 רנילּב לָאז סע קלאפ םנופ ןרעדָאפ ןוג ,יניסמ השמל הכלה ןגנעוו ךָאנ
 סטכער --- סקניל ףיוא ןגָאז ייז ןעוו וליִּפַא ,ןסייה ייז סָאװ ,ץלַא ןייז םייקמ

 רעקירָאיטיזױט רעד ןנעו עדנעגעל יד 2 סקניל -- סטכער ףיוא ןוא

 ,268-2253 ,"תדה תניחב ןיא ויגער יב םעד ןגעװ עז תוכירַאּב רעט 1
 ןּבָאה ,אפוג ןַאנערָאמ ןופ ליקירעדיװ רעד ויױלּב זיא היערי ןּב יַתָמַא זַא *

 םילת שטיװָאבײל ןוא רעגײג ,ויגער .ש ,* םיתפומכו תותואב ןויװרעד ;גָאי ןייש
 ,רנגייצרעגיא םיִנ ןענַיז (92-91 קרעװ ,םיצ) תוננש-ןג2ק;
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 א ךָאד זיא סָאד --- תֹורוד ערעזנוא וצ זיּב ונּבר השמ ןופ טייק-הלּבק

 ע ןעמ ןָאק יו .טכַארטעגסיױא ,םינּבר יד ,ייז ןּבָאה סָאד ,ארבנ אלו חיה
 {ֶב יּתמא טהנעט -- םייק-הלּבק רענעסירעגרעּביא ןַא ןנעוו ןדייר ַאד
 סעשוהי ךָאנ יו טלייצרעד ךָאד טרעוו אפונ לּביּב רעד ןיא תעּב --- היערי

 יד זיא ,?ארשיו הדוהי יכלמ ןוא םיטפוש יד ןופ תורוד יד ןיא ,טיוט .

 והיקזח ימיּב טָאה ןעמ ןעוו זַא ,ןרָאװעג ןסענראפ ךעלטנירגנ יֹוזַא הרוּת

 ןראפ יא סיינ סיורג א ןעוועג סָאד זיא הרות-רפס א לכיה ןיא ןענופענ

 תולג ןיא טרזחעגרעּביא ךיז טָאה ענעגייא סָאד .םינֹהוּכ יד רַאְפ יא ךלמ

 תרומ טקעדטנַא סיײנארעביא ארזע טָאה ינש תיּב ןינּב תעּבכ ןוא ;לבּכ

 -לָאהַאב א טימ ףיסומ יּתמא זיא -- קּפוסמ טינ הלילח ןיּב ךיא .1 חשמ

 ןליפא תוא ןייא ןייק טרעדנעענ טינ טָאה ארזע זַא -- ,?כיימש םענעט

 עקַאט ןענייז תונקּת ןוא ןעגנורעלקרעד ענייז עֶלַא ןוא הרות רעד ןיא

 ןבָאה ךָאד רעֹּבֶא ;הרוּת רעד ןופ טשּפ ןטימ םוקלופ ןעמיטש ןוא קיטכיר

 ײןקַאּב ךעלטנגייא רימ ןּבָאה הרוּת יד זַא ,ןגָאז וצ טכער רעמ טרָאֿפ רימ

 נױזַא ןייז סע ריּמ ןלעװ יו ןוא .ןהשמ ןופ טינ רפוסה ארזע ןופ ןעמ/

 תורוד עליפ םטּבעלעג ןּבָאה סָאװ ,םימכח ערעזנוא ןּביױלג וצ םינָארַאנ

 עלַא יד הלבקּב ןעגנַאנענרעּביא סע ןענייז םיא ןופ עקַאט זַא ,ןארזע ךָאנ

 ןּבָאה ,ערעזנוא םינּבר יד ,ייז סָאװ ,ןצעזענ ןוא םינהנמ ןופ םילתיילּת

 ןסע טכַאנוצ-גאטיירפ םוא ןפרַאד ןדיי זַא ,הנקּת יד וליפַא ,טריפעגנייַא

 י* טרוּבעג-רעדניק וצ הלוגס ַא יו ?בָאנק
 --- ,היעדי ןֹּב יּתמא רעטייוו טחנעט -- םונ רעייז ךָאד ןסייוו רימ

 ענעדיישרַאפ טרעמעג ןדיי ייּב ךיז ןּבָאה ןטייצ סארזע ךָאנ דָארג זַא

 ןשיווצ טריפעג ןּבָאה עֶלַא ייז .א"א םיסותייּב ,םישורפ ,םיקודצ :תוּתיּכ

 טָאה הֹּתיִּכ עדעי ,הרוּת רעד ןופ טשּפ םעד ןגעװו תקולחמפ עקרַאטש ךיז

 יז ןופ תונקת יד ןענעקרענָא טלָאװעג טינ ןוא תונקּת עריא טכאמענ

 ןופ ,עטסעפ ןייק זא ,ןטפעּבמא ךָאד טזייוואּב ןיילַא סָאד .תותיּכ ערעדנַא

 ןגייל ןילימּת רענייטש ַא טלָאװ .ןעוועג טינ זיא הרוסמ עטנעקרענָא ןעמעלַא

 ךיז טציטש ָסָאװ ,הנקּת א ,"יניסמ השמל הכלה  ַא ןעוועג ךעלקריוו

 ןתקולחמ ןעוועג ךעלגעמ טלָאװ יו ,טייק-הלּבק רעטקילייהעג רעד ףיוא

 -ָאד רעד ןגעק ןפמעק וצ ןענַאטשרעטנוא סע ךיז טלָאװ רעוו ;םעד ןגעוו

 5 ?ןענעקרענָא יז ןלעו טינ ןוא הנקּת רעקיז

 סָאװ ןזיוװַאּב ''םימכח,, ערעזנוא ןּבָאה ינש תיּב ןּברוח ןכָאנ טשרע

 ןוא שדקמה-תיּב ןּברוה ןטימ ןעמאזוצ ךָאד ןענייז ךעלטנגייא .ןענָאק ייז

 יא יא
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 "עג למד -- ןזָאלרַאּפ דנַאל ןייז טָאה קלָאפ עשידיי סָאד סָאװ טימרעד

 -עג לטומ !יא קכָאפ םנופ רערעג יד היוא ,ןטָאּבעג ןוא תווצמ ךס ַא ןרָאװ

 םייוחמ ןענייז ייז .תולג ןיא ןדנַאטשוצ עיינ יד ֹוצ הרוּת יד ןסַאּפוצ ןעוו

 .-קילגמוא יד רַאפ תווצמה יקודקד יד ןופ ?וע םעד ןכַאמ רעטכייל ןעוועג

 רנייפ ערעייז ןופ דנַאל םניא ענַאל רערעווש רעייז ייּב ,ענעּבירטרַאפ עכעל

 ,ףמַאקסנּבעל רעייז ןיא ןרעטש טינ ייז לָאז סע ידכּב ,רעקירדרעטנוא ןוא

 .גנורעקלעפַאּב רעדמערפ רעקימורַא רעד ןיא האנש ןייק ןקעוורעד טינ ןוא

 סָאװ ,תורמוח עלַא יד :טרעקרַאפ טקנוּפ ןָאטעג רעּבָא ןּבָאה רעריפ ערעזנוא

 ןליוו סָאװ ,עמורפ-קָאטש רַאפ לעיצעּפס ןעוועג ןקתמ ןּבָאה םישורּפ יד
 טרעסערגרַאפ קידארומ ךָאנ ייז ןּבָאה -- טלעוו רעד ןופ ןרעדנוזּפָא ךיז

 ערעייז טרעמעג יז ןּבָאה לָאצ ַא ןָא .קלָאפ ןצנַאג ןפיוא ןפרָאװעגפױרַא ןוא
 ,ריחי ןדעי ףיוא טסָאל ערעווש ַא יו ןקירד סָאװ ,ןלעפַאּב ןוא ןטָאּברַאפ

 קלאפ עצנַאנ סָאד ןכַאמ ןוא ןּבעל סָאד םיא ןרעמוארַאפ ןוא ןרעטיּברַאפ
 :קעווצ ןטמיטשַאּב ַא טימ -- ץלא סָאד ןוא ,רעטכעלעג ןוא טָאּפש וצ
 ןצנאנניא ןייז לָאז קלָאפ סָאד ,ןקיטלעוועג וצ קלָאפ םעד רעּביא ידכּב
 ,ייז ןָא ןָאט ןענָאק טינ טירט ןקיצנייא ןייק לָאז סע ,ייז ןופ קיגנעהּפָא
 1 .,רעּבענצעזעג יד ,עקידווענעקליֹוװ יד

 -ימכח יד ןענייז ןצעזענ ןוא תונקּת ערעייז טימ זַא ,קנַאדעג רעד טָא
 -?מיה ןייק ןעוועג ןסיוא טינ תורוד ערעטעּפש ןופ םינּבר יד ןוא דומלּתה
 הלשממ רעייז ןקרַאטשַאפ וצ ?טימ סלַא טצונענסיוא טושּפ רָאנ ,ןכַאז
 םעד רעּביא טרינימַאד קנַאדעג רעד --- קלָאפ ןופ ןטכיש עטיירּב יד רעּביא
 ענױזַא טרָאד רימ ןענעגענַאּב טירט ןדעי ףיוא .''לכס לֹוק , קרעוו .ןצנַאג
 תוּברחל,, ,',ןומהה לע חררש םיחקול , ,''הדעה לע ררּתשהל , יֹוו ןקירדסיוא
 ביאדהלו ?ארשי ?ש םנוממ תולכל, ,'ררּתשהל םיניד יקודקדּב
 .וו"'זַאא ''םהייח

 טָאה סָאװ ,םענַאּב-טלעװ ןשיטסילַאנָאיצַאר גנע ןייז טימ ַאנעדָאמ
 -- רשיה-לכש ןרעטכינ םנופ כָאמ רעווָאּברַאקס רעד טימ ןטסָאמענ ץלַא
 יד ןוא טיײטַאּב םעד ןצַאשוצּפָא קירעהעג דנאטשמיא ןעוועג טינ זיא
 -אטסיה ריא ןוא הרוסמ רעכעלדנימ רעד ןופ --- הּפילעּבכש הרוּת ןופ עלָאר
 טָאה ,ןרָאצ ןוא סאה ךרוד טדנעלּברַאפ ..סעצָארּפ-סגנולקיװטנַא ןשיר
 זיולּב ןעזעג םוטנדיי ןשינּבר םנופ עטכישעג-סגנולקיװטנַא רעד ןיא רע
 ,טבַאמ ךָאנ קיריג ןגָאי סָאװ ,ןשטנעמ עקיצרַאהגנע ןופ ןליו ןזייּב םעד
 ירַאפ ןּבעל סָאד,, םענעי רעמ סָאװ זיױולּב זיא ןטכַארט ץנאנ רעייז ןוא
 טכַאמ האנש -- הרושה תלקלקמ האנשה .(םהייח ביאדהל) ''ןרעטיּב

 ,ןטרָאד 1
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 -וושעצ ױזַא ןאנעדָאמ ייּב םרעוו וויטסעּפסרעּפ עשירָאטסיה יד ,דנילּב

 סָאװ ,תונקּת ענױזַא ןיא דומלּתה-ימכח יד טּפָא טקידלושַאּב רע זַא ,ןעמ
 .תורוד ערעטעּפש ליפ ןיא טשרע ןרָאװעג ןפַאשַאּב ןענייז

 הרות יד ןעוו ,היעדי ןּב יּתמַא טהנעט ,חנשמה תמיתח ךָאנ וליפַא

 ערעזנוא ןּבָאה ,הרות ענע בירש ענ ַא ןרָאװעג ךיוא זיא הפ-לעּבש

 עיינ ןּבירשענ רעטייוו ץלַא ןוא ,טננונַאּב םינ ךיז ץלַא ךָאנ +'םימכח,
 יד ןּבָאה ,קלָאפ םעד רעּביא ןקיטלעוועג וצ ידכּכ .תונקּת ןוא םינייס

 רעד ןופ ןצעזענ יד ךיוא זַא ,ןזייוורעד זצ ךיז טסיילפעג ערעזנוא םיגניהנמ

 עיינ ןפַאשַאּב ןּבָאה ייז .ןעננורעלקרע ןוא םישוריּפ ןיא ךיז ןקיטיינ הנשמ

 טימ טמיוצעגמורא ייז ןּבָאה ןּבעל עצנַאג סָאד ,ןטָאברַאפ ןוא םיניד גרעּב

 קיגנעהּפָא ןּבעל ןוא ּבייל טימ ןייז לָאז טלָאפ סָאד ידכּב ,סבעװניּפש רעייז

 -ענ טיובעגפיוא זיא ױזַא טֶא .תוטלחה ןוא םיססּפ ערעייז טימ ,ייז ןופ

 םנופ רעפעשַאּב יד .ילבּב דומלּת טסייה סָאװ ,םערוט רעסיורג רעד ןרָאוװ

 טימ ,רנַאל טּבערנרַאפ קרַאטש ַא ןיא טּבעלעג רעּבָא ךָאד ןּבָאה רומלּת

 יד ,טלעו רעד ןופ תובחר יד ייז ןּבָאה ,םענַאּביטלעװ ןגנע ץנאנ ַא

 ןוא סָאמ רעקניניילק רעייז טימ {טסָאמעג ץלַא ,ץלא --- ןטייוו עשלמיה

 ןכלעוו ,םערוט רעד סָאװ ,ןשודיח ןעד ךיז ןעמ ףראד .קוק ןקינַאּפש-גנע

 והוּת רעתמא ַא ,טרעּפמולעגמוא הנושמ ױזַא זיא ,טיוּבעגפיוא ןּבָאה ייז

 .עגונּב זַא ,ןייז הרומ טזומענ ןּבָאה ,עקַאט רעפעשַצּב יד ,ןילַא יז ןוא ?והובו

 םיּכשהַמּב , :קורדסיוא רעד טסַאּפענוצ ןטסעּבמַא ןיא ילבּב דומלּת םוצ

 -נוזַאּב טימ .1 שינרעטסניפ רעד ןיא טצעזַאּב ךימ טָאה רע --- ''ינבישוה

 םעד ןנעוו ''לכס גוק ,, םנופ רעסַאּפרַאפ 'רעד טדער ?וטיּב ןוא סעּכ ןרעד

 עשיטסַאטנַאפ ןופ טלעוו עקיטרַאנגייא יד טא .דומלּת םנופ לייט ןשידנש

 רעקרַאטש וצ ַא ןיא ךָאד ךיז טניפעג תוישעמ עכעלרעדנווו ןוא סעדנענעל

 רעד ןגעק ַאנעדָאמ טפמעק -- רשיה לכש ןשיטקַארּפ םעד טימ הריּתס

 ןוא טָאּפש ןופ ןלייפ טיט יז טפרַאװַאּב ןוא ,תונמחר ןָא טלעוו רעקיזָאד

 -- היערי ןּב יּתמַא סיוא טפור-- ןצעזעג ערָאלק טָאטשנָא .גנוטכאראפ |

 -עג ןוא לוּפליּפ ןשציּפשענרעּביא ןופ גרעּב עצנַאג ןּבעגעג זנוא ייז ןּבָאה

 וא ןסיוו ,המכח רעתמא ןופ טרָא ןפיוא ;סּבעװניּפש ןופ ןצענ עטכיד

 ןסיוומוא טימ טלּביווש סע ןוא טלּביװ סע ּוװ ,שרדמ ןוא הדגַא---עיפָאזָאליפ

 טימ ,הּפילוּבינ טימ ,תואמזונ עדליוו טימ ?ופ זיא סע ּוװ ,טיײקשירַאנ ןוא

 טנגעגַאּב זייוורעטרע רָאנ ןוא ,טלעװ רעד ןוא טָאנ ןנעוו ןפירגַאּב עּבָארג

 תובוט תורימ ןגעו ןענרעל סָאװ ,ןצנעטנעפ עשיטע עכעלצונ ךיוא ןעמ

 ...!'הריסמ עקילייה,, ייז ייַּב טסייה ץְּלַא סָאד ןוא ,ץרא ךרד ןוא

 "ילבּכ דומלּת הז ינבישיוה םינשהמּבפ 1 ,ןטרָצד 1
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 יד רַאפ רעטסומ סלא טנידעג סע ןּבָאה ,דומלתה-ימכח יד טָא ,ייז ןוא

 תוכלה ילעּב ןוא תופסותח ילעּב ,םינואג יד רַאפ --- םילורג עקידרעטעּפש

 נעי ןּבָאה ױִזַא ,חנשמ יד טלקנוטרַאפ ןּבֶאה םיארומא יד יו .םיקסוּפ ןוא

 ,היעדי ןּב יּתמַא .ךיז טנָאלק ;טסיזמוא ,דומלּת םוצ עגונב סרעייז ןָאטענ
 "עג ,ןומיימ ןּב חשמ ונּבר ?ארשי רנ רעד ,ןואג רעקידלַאװעג רעד טָאה

 .תנשמ ,, ןייז טימ ןוא ,שינרעטסניפ קָאטש רעד ןיא טכיל ןטיירּפשראפ טווורּפ

 ןעלרנַאװרַאפ ןוא ,וחובו והוּת ןקידחמיא םעד ןיא רדס ַא ןעננערּב ''הרוּת
 "ףורע דומלת, ןיא (רעטנַאלּפ ןופ דומלת םעד) "'ילוּבלּב דומלּת,, םער

 "עּפש יד ןיא ןעמוקעג ןענייז םיא ;ךָאנ ךיילג ,(גנונעדרָא ןופ דומלּת ןיא)
 ;םירה ירקוע ןוא םיקסוּפ ינימ עלַא רעטנזיוט יד ןיא תורוד עקידרעט

 "עג עיינ ןבענוצ ,ם"'במר םעד ''ןרעסעּבסיוא , ןעגנַאמעגנָא סע ןּבָאה ייז

 {יא רָאנ ."יניסמ חבלח , רַאְּפ ןרעלקרעד םיגחנמ עטסדנימ יד ןוא ןצעז

 .ערעדנַא עלא םערָאװ ,תופירח רעייז ןזייווַאּב טנָאקעג ייז ןּבָאה םעד
 ןופ רעכעה ןענייז ןסיװדוטַאנ ןוא עיפָאזָאליפ ,דמערפ ייז ןעני-ז תומכח

 ,דנַאטשרַאפ רעייז

 ןלעוו --- ''?םינייס ןוא םיגהנמ עֶּכַא יד ךעלטנגייא ןעד ןדָאש סָאװ,
 --- ןרָאש רעד זיא סיורג קיטלַאװג ' םינָארַאנ עטרַאּפשעגנייַא יד ןגערפ
 םִאוו ,םעד ןגעוו רָאנ טינ ךיז טלדנַאה ָאד --- חיערי ןּב יּתמא סיוא טפור

 טימ ןּבָאה ,חרוּת רעד ןופ ךות םעד טלעטשטנַא ןּבָאה םימכח עדעזנוא

 קלאפ םנומ ןיײזטסּוװַאּב סָאד טרעטסניפױאפ םיניד עקילָאצמוא ערעייז

 םעד ןריישרעטנוא וצ דנַאטשמיא טינ טציא זיא ןומח םנופ רענייק .ןוא

 טניימ ,גהנמ ןטסשירַאנ ןפיוא רבוע זיא רע ןעוו ןוא ,לפט םנופ רקיע

 רע ןעוו יוװ ,סיורג יהזַא טקנופ זיא טָאג ןגעק דניז ןייז זַא ,ךעּבענ רע
 ןצעזעג עטסקיטכיוו יד ךיז ןופ ןפרָאװענּפָא ןוא ןעוועג רקיעּב רפוּכ טלָאװ

 ןוא תונקּת ,םיגייס ערעייז טימ ,ערעזנוא םימכח יד ,ייז ,חרוּת רעד ןופ

 'עדינרעד ױזַא זיא קלאפ עשידיי סָאד סָאװ ,ןעוועג םרונ סע ןּבָאח ,םיניד
 14 ןעוועג ?טומ זיא םימכח ערעזנוא ףיוא .תולג ןופ רעדנעל יד ןיא טקיר

 -אב ןבָאה ייז ;הרוּת רעד ןופ םיניד ןוא תווצמ יד תולג ןיא ןרעגנירגרַאפ
 ײיפא בורק יכ , .הֹרֹוּת רעד ןופ רעטרעוו ענעדלָאג יד ןעקנעדעג טפרַאד

 זיא טכייל ןוא ,לוע ריא זיא גנירג --- ''חתושעל ךבבלנו ךכיפב דואמ רבדח
 יקודקד יד טינ ,ץרַאה סָאד זיא עטסקיטניוו סָאד םערָאװ ,ןייז וצ םייקמ יז
 ןיא ןיינ סָאד ןוא טָאג וצ עּביל יד ,ןענעקרעד טָאג סָאד רָאנ ,תווצמה
 "ענ ייז ןטלָאװ ,םימכח ערעזנוא ןענאטשראפ סָאד ןטלָאװ .םיכרד ענייז
 ֿפוַע טעד ןכַאמ רערעווש טינ ,ןרעגנירגרַאפ ןעמ ףרַאד תולנ ןיא זַא ,טסוװ

 ,22 ,ןפרָאד 1
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 עסיטכיל יד טּבעלרעד גנַאל ןופ ןיוש רימ ןטלָאװ --- ,הרוּת רעד ןופ

 תַאיּב ןופ טייצ יד טלָאװ ןעמוקעג ןוא ,',םימיה תירחא,, ןופ גנונעפָאה

 -לעפ עטטסרַאטש יד ,םלועה תומוא יד םערָאװ .לארשי תלואנ ןוא חישמ

 ןטלָאװ ,הנומא ענייר יד טכוזעג טלָאמעד ןּבָאה ,! טייצ רענעי ןופ רעק
 ןוא טלַאטשעג רענייר ריא ןיא השמ תרוּת יד ןענופעג זנוא ייּב ןעוועג ייז
 2 םרָאפ רעטיירדרַאפ ןוא רעטשלעפעג ריא ןיא ןעמעננָא יז טפרַאדַאּב טינ

 ןיא ןעוװעג רימ ןטלָאװ עלַא ןוא ריא ןָא טפעהַאּב ךיז ןטלָאװ ייז

 ,םילשורי ןיא לוטש סדוד ןעועג טלָאװ טסעפ ;קלָאפ עשידיי סָאד ,קלָאפ

 זנוא רעביא ןוא טכַארּפ רעצנַאנ ןייז ןיא טרירעמיש טלָאװ לכיה רעז

 ןבָאה םימכח ערעזנוא ץנַאלג ןוא ךָאנעג סטָאג טניישעג טלָאװ ןעמעלַא

 וצ ןוא טָאּפש וצ זנוא טכַאמענ תונקּת ןוא תורמוח ערעייז טימ רעּבָא

 ןופ ןגיוא יד ןיא טסַאהרַאפ טכַאמעג ייז ןּבָאה ןביולג רעזנוא ,רעטכעלעג

 טססַאװ גָאט ןדעי טימ ןוא טכענק יװ זנוא ןעלדנַאהַאּב ענעי ,רעקלעפ עלא
 .גנוקירעדינרעד ןוא דנַאש רעזנוא

 לי

 -רעד רֹומלּתִה ימכח יד ןייז לחומ טינ ןָאק ''לּבס לוק,, לעּב רעד
 ןוא ,הלימ תווצמ לח זיא רג ןפיוא זַא ,ןעוועג ןקתמ ןּבָאה ייז סָאװ ,רטט

 טרעלקרע ,"'םורס יניד ,, ןענייז סָאד .ןרעוו טינ דיי ןייק רע ןָאק םעד ןָא

 -ָאּבעניײנ יד זיולּב זַא ,טריפעגנייא ייז ןטלָאװ .,ןרָאצמירג סיורג טימ רע

 אצוי ןענָאק אפונ םירג יד ןוא ןייז ?מ ןעמ ףרַאד םירג ןופ רעדניק ענער

 ךיז תוכולמ ןוא רעקלעמ עליפ ןטלָאװ טלָאמעד ,הליבט טימ זיולּב ןייז
 רעזנוא ןוא ןּבױלג רעזנוא ןעמונעגנָא ןטלָאװ ייז ;זנוא וצ טסעהַאּב

 -- !זנוא וצ ייוו ,יוא,, .(99 ,ןטרָאד) ןעמוקעג גנַאל ןופ ןיוש טלָאװ חלואנ
 רעזנוא טָאה ןקילנמוא ל?יפיוו ,תורצ ?יפיוו --- סָאטַאּפ טימ סיוא רע טפור

 ערעזנוא סָאװ ,רַאפרעד ץלַא ,תורוד עֶלַא ןיא ןייטשוצסיוא טַאהעג קלאפ

 טכַארטענסױא טײקטּבערנרַאפ ןוא טייקשירַאנ סיורג סיוא ןּבָאה םימכח

 ,*''!ןטָאּבעג טינ טָאה הרוּת יד סָאװ ,םיניד עיינ ץלַא

 .שדקמהיתיּב ןברוח ןופ םייצ יד 1

 ,םוטנטסירק ןופ םרָאּפ ןיא ה"ד 3

 חישטה תַאיבמ םימיה תירחאנ הוקמה בומה םימלועל היה רבכא :33 ,ןטרַאד 8

 וכרצהש דע וב ווהאל תד ואצמ אלוושקברשא םהיכלמו תויִשאָרֹה תומואח יכ ,לארשי תלואג

 םהילע התוא םילבקמו הב םיקכדתמ ויה ,ףויוהו ףולחה םע ךא השמ תרות תחקל

 ןוכנ דוד אסכו םלועב םילשומו םידוהי ונלכו דחא םעל ונײהו ,הנוקיתו התרוצב

 ."חרוז ונילע 'ד דובכו ונוכמ לע שדקמהו םילשוריב

 ןיאט ונתמואל רוד לכב ובנסיי ונבס תורצ המטכ !ונל יוא, :56 ,ןטרָאד 4

 ,"הרות התוצ אלש המ תווצל הנובתו תעד םהנ
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 טימ טסרעמטּב --- ,עיעזנוא םימכח יד ,טכערעג ייז ןענייז יאדווַא
 יד ץְלַא ךיז ןפור ייז סָאװ ---,'?כס לוק,; לעב רעד עינָאריא רעקיטפיע
 רעד ןוא דוסי רעד עקַאט ןענייז ייז !(הלוגה ידומע) ''תולג םנופ ןלייז ,,
 ןעעז ןוא תולנ ןיא רימ ןטכַאמש ייז טנַאדא ןוא ,תולג םנֹופ ?ייזטנורנ

 1 "'ףוס ןייק טינ ץלַא

 יפמעק ''?כס לוק , ןופ םירמאמ ייווצ עטשרע יד ןיא יו םעדכָאנ
 ,טרפּב דומלּת םעד ןוא ללכּב הּפילעּבש הרוּת רעד ןגעק היערי ןּב יּתְמאֹ

 ןוא םיניד ערעדנוזַאּב וצ ,רמאמ ןטירד ,ןטצעל םעד ןיא רעּביא רע טייג
 ןעניפעג ייז ןופ עליפ יו ,ןזייוורעד וצ ייּברעד ךיז טסיילפ ןוא ,תווצמ
 טינ ןענייז ןוא הרוּת רעד ןופ טשט ןטימ הריּתס רעקדנעטשלופ ןיא ךיז
 -ניק ןוא רעּבייוו עטלַא , ןופ ןלַאפניַא עשירַאנ ןוא תוטש ירבד יו רעמ
 ןעמ ,''לכס לוס , לעּב רעד ףיסומ זיא ,רעדָא ;(םידליו תונקז ירבד) ''רעד
 -לעוועג וצ קלָאפ םעד רעּביא ףליה רעייז טימ ידכּב ןעוועג ןקתמ ייז םָאה
 ענונּב תונקּת עליפ רעסַאּפרַאפ רעזנוא טניפעג שירַאנ ןוא דליוו . .ןקיט
 ,+ הקידּבו הטיחש יניד 5 זספ םוא ץמח ןופ רוסיא םעד ,? תּבש ןטיהּפָא
 ;יא היעדי ןֵּב יתמא .וו"זטא ?םקישיילפ ןוא סקיכלימ ,? ןישודיקו הּפוחי
 םוא וליּפַא זַא ,טניפעג רע ןוא םיתינעּת יד ףיוא םערתמ קרַאטש ךיוא ךיז
 ךיז ןעמ טליפ ןוא ,ךָאנ תוחוּכ יד טיול זיולּב ןטסַאפ ןעמ ףרַאד רוּפיּכ-םוי
 ,ןטסאפ וצ בויח ןייק טינ 3 זיא ,דַאוװשי

 ןיא טריפעג היעדי ןּב יּתמא ייּב טרעװו קיטירק עפרַאש יד ןוא
 טריּפש יירשעגסיוא ןוא טרָאװ ןדעי ןיא ;ןָאט ןטנערעגפיוא קראטש ש
 .ַאפראה רעד תעּב .לוטיּב ןטלאק ןוא האנׁש רעקיטפיג ןֹומ םעטָא רעד ךיז
 טימ סיוא רע םפור ,ךסנ ןיי ןופ טָאּברַאפ םעד ,לשמל ,טנַאמרעד רעס
 טבַארטעגטױא ץלא ייז ןּבָאה ןעוועג ךעלגעמ רָאנ זיא'ס טייוו יו ,, :סעּכ
 ;חרוּת סטָאג ןיא טנַאמרעד טינ זמר םוש ןייק טימ טרעוו סָאװ ,סנױזַא
 ןיא טסואימראפ ןוא טסאהראפ רעמ סָאװ ןכַאמ זנוא ידכּב ץלַא סָאד ןוא
 הנקת עקידלושמוא  ַאזַא וליּפַא י'!רעקלעפ עקימורַא יד ןופ ןגיוא יד
 פעּב רעד טזָאל ,''החמשּב םיּברמ , םירוּפ םוא זַא ,דומלּתה ימכח יד דצמ
 יא

 ,59 ,ןטרָאד 1

 ,46--44 ,ןטרָאד 3

 ,47 ,ןטרָאד 5

 ,53--52 ,ןטרָאד 4

 ,64--62 ,ןטרָאד 5

 ,54 ,ןטרָאד 5
 טימעה יניעב ונחיר תא שיאבהל וׂשע אלו דע ןושעל המפ 155 ,ןסרָאד }

 | ."ובל לע הלע אלו 'ר הוצ אֹל רשא לע הוה םויחכ ונתולכל
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 טלַאה רע .ו ןעגנוסרעמַאּב עשינָאריא עקיכעטש ןָא ךרוד טינ ''לכפ לוק ,

 עקיטפינ יד דומלּת םעד ןגעק ףמַאק ןייז ןיא ןצונסיוא ךעלנעמ רַאפ ןליֿפַא

 ןטרעטיּברַאפ ןוא לארשי אנוש ַאזַא ייּב טגרָאּבעג טָאה רע סָאװ ,ןלייפ

 ,..םָאנרוּב סיוא רנבא רמומ םעד יװ ,ןּבױלג ןשידיי םנופ רעננעק
 עשידיי יד וצ ךיז ןטלַאהרַאפ סחהיעדי ןֹּב יּתמַא ךיוא זיא שיּפיט

 רעייז אנעדַאמ-יד הירַא זיא קיזומ ןופ רעּבָאהּביל רעסייה סלַא .תוליטּת

 םיורג טימ ןייגוצ לָאז לוש ןיא טסנידסעטָאג רעד זַא ,רַאפרעד ןעוועגנ

 יַאנָאיצַאר רעטנייצרעּביא סלַא .+ רמז-ילכ עטסנעש יד טימ ןוא דַארַאּפ
 רמערפ רעּבֶא םיא זיא ''רשיה לכש ,, ןרעטכינ ןרָאּפ רעטמעק ןוא טסיל

 ײילער םנופ תובהלתה יד ,תוליפּת עקיצרַאה יד ןופ סָאטַאּפ רעד ןעועג

 זעַּב המשנ רעקיּבױלג רעד ןופ רעטיצ רעשיטסימ רעד ןוא ליפעג ןזעינ

 --- לוקרעדיוו סאנעדאמ .טָאנ וצ טפַאשקנעּב ריא ןיא ?לּפתמ זיא יז

 ךָאו רעצנַאג ַא ןופ תוליפת יד זַא ,רַאטרעד טרעלקרע ,היעדי ןּכ יּתמַא

 עצרוק ץנַאג ענעגייא ענייז רָאפ רַאפרעד טגייפ רע . ;גנַאל וצ ןענייז

 תולימּת עטצעזענטסעפ יד טָאטשנָא גאט ןדעי ןגָאז ייז לָאז ןעמ ,תולימּת

 "נוא ןענייז סָאװ ,תוליפּת יד ךיוא יו ,תוליפּת עיינ יד טֶא .רודיס םנופ

 ןטכעלטנפערַאפ קידעגעוו ןיא םעד ןיא טקורדעג ןעמָאנ סאנעדרָאמ רעט

 ןייורעטרע ,ןדָאלק א ןיא ןבירשעג ןענייז ,'םירשי תולימּת,, (1699)

 עקַאט ןוא ,טייקיניילק ןייא רעּבָא טלעפ ייז ,ליטס םענייש ץנַאג ולימַא
 -יולג רעד ןופ סָאטַאּפ רעד ,תובהלתח עתמא יד -- עטסקיטכיוו סָאד

 ,המשנ רעקיּב
 םנופ לטרעפ ןטשרע ןיא ןבירשעג זיא טָאװ ,,''לכס לוק; םעד ןיא

 ןלַאפנָא ןוא תונעט עלַא טלמַאזענפיוא שיטקַאפ ןיוש ןענייז ,ה"י ןט7

 ליפ ןעניפעג רימ סָאװ ,םוטנדיי-ךורע ןחלוש , םעד ןוא דומלּת ןפיוא

 ןופ רערעלקפיוא ןוא ןטסימרָאּפער יד ייּכ סָאמ רעטיירּב ַאזַא ןיא רעטעמש

 ,טינ שודיח ןייק רַאפרעד זיא סע ,ה"י ןט19 ןופ טפלעה רעטשרע רעד

 ןטימ (1846) טנָאקַאב ךיז טָאה רע רָאנ יו ,ָאטַאצול דוד לאומש סָאװ

 וטסָאח , :ןרעטש .ז וצ ןפירשעג רע טָאה ,''לכס ?וק,, ןופ טּפירקסונַאמ

 זַא ,קמס םוש ןָא זיא סע ?""לכס לוק , ןטימ ''הירא תגאש ,, םעד ןעזעג
 בר רעקיזָאד רעד .טעּברַא סהירַא הדוחי 'ר זיא ''לכס ?וס,,.'רעד ךיוא

 ,םיארק יד יו רענרע ליפ דומלּתחו חנשמה ימכח יד טאהעג טנייפ טָאה |

 .ןרעגיג ןופ טסימרָאפער רערעקניל דנטיידַאּב ַא ןעוועג זיא רע ןוא

 ,51 ,ןטרָאד 1

 קיומ ןנעװ ,(1615) סעיִציזָאּפמָאק היסור תמלש וצ עדעררָאפ סָאנעדָאמ עז נ

 רעשמיװאביל עו) ןבירשעג ת"וש עלעיצעפס ַא ַאנעדָאמ טָאה טסנידסעטָאג רעד תעשנ

 611 96 ,"ָאנעדָאמ ןָאעל
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 לאומש קחצי ןעוו ןוא 1 "!עילַאטיא ןיא ןוא !קירוצ 220 םימ סָאד ןוא
 לוק , םעֶד טכעלטנפערַאפ (1882 ןיא) םורַא רָאי עכעלטע ןיא טָאה ָאישזדער
 ,8 םשור ןקיטלַאװג ַא טכאמעג סָאד טָאה ,הירא תנאש , ןטימ ''לכס

 ,הרעשה א טנָאזעגסױרַא ןּבָאה סָאװ ,ענױזַא ןענופעג וליּפַא ךיז ןּבָאה סע

 -עג טינ ןָאק סע .רָאטַאקיפיטסימ רעד זיא אישזדער רָאנ ,ַאנעדָאמ טינ זַא

 ה"י ןט17 םנֹופ בר רעטמירַאב ַא זַא ,טהנעטעג ייז ןּבָאה ,ןייז טלָאמ

 ,ָאישזדער ליּכשמ רעד טָאה סָאד טרעיינ ,קרעוו שיסרוקיּפַא ַאזַא ןּביירש לָאז

 ידכב ןוא ,טסאפרַאפ "לכס לוק,, םעד ,'איפוסוליפהו תדה , לעּב רעד
 קרעוו סָאד טָאה רע זַא ,לעטשנָא םעד רע טכַאמ ,ןדנעלּברַאפ וצ ןגיוא יד
 5 ןענופעג םיבתּכ סָאנעדָאמ ןשיווצ

 רענעייל םוצ רעסַאפרַאפ רעד ךיז טדנעוו ''?כס לוק ,, ןופ ףוס םוצ
 ןעגנולעג זיא רימ זַא ,ןעניימ טינ טסלָאז ,, :רעטרעוװו עקידננלָאפ טימ
 עכלעו ,ןשטנעמ עקיזָאד יד ןופ טיײקשירַאנ סָאד ףוס ןזיּב ןקעדפיוא
 זיולּב זיא ,טקעדענפיוא ּבָאה ךיא סָאװ ,ץלַא .''םימבח,, זנוא ייּב ןסייה
 יו רעמ טינ זיא סָאד .תובבר יוּברו ףלאמ דחא עקַאט ,לייט רעקיטשינ ַא
 "-םיוא למערד ןקיטסייג ןייז ןופ ןשטנעמ םעד ,ּפַאלק"רעמַאה רעטשרע רעד
 ,טרעפעלשענניַא םיא ןּבָאה רעקירדרעטנוא ערעזנוא ןכלעוו ןיא ,ןקעווּוצ
 ןיא טקירעדינרעד קרַאטש יװ ,ןעז ןוא ןענעפע ןגיוא יד שטנעמ רעד לָאז
 ,ןפײרגַאצ ןוא ןעז רע לָאז .קידלוש םעד ןיא זיא רע ןוא ,קלָאפ רעזנוא
 סָאד ןוא ץנַאלג םעד טרעטסניפרַאפ ןוא טלקנוטרַאפ טָאה ןעמ קרַאטש יו
 טנַאקעג טינ ּבָאה ךיא .הרוּת רעכעלטעג רעזנוא ןופ טכיל עקידנלַארטש
 קרעוו עקיזָאד סָאד ּגָאה ךיא ןוא .ןכערּברַאפ קידחמיא ַאזַא ןגייוושרַאפ
 ןנעװ ךיז ןלעו סע רָאנ יװ זַא ,טוג ץנַאנ סייוו ךיא שטָאכ ,ןּבירשעגנַא
 סיורג ַא ןבַאמ יז ןלעוװ ,תובישי ישאר יד טימ םינּבר יד ןסיוורעד םיא
 רמושמ ,סרוקיּפַא ,ןיפ סְלֵא ןרעלקרע ייז ןלעוװו רעסַאפרַאפ םעד ןדלַאװעג
 טלעוו יד ןכליהרַאפ ןוא תומרח ןוא תוללק טימ ןטישַאּב םיא ,רמומ ןוא
 -ןיײרַא ךוּב ןיימ טעװ רשפא :טסייוו רעוו .,,רעּבָא .ןעיירשעג ערעייז טימ
 ,ןרָאלק ַא טימ ןשטנעמ א ןופ ,רודב דיחי, ַא ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפ

3 

 ,980 ,'ל"דש תורגא 1

 ןרָאהנײַא ,ד : שטייד ףיוא טצעזעגרעּביא לָאב ייװצ ןעט םָאה "לכס לוקח םעד 8
 ךומלּת ןעד ןעגעג סרעניבבַאר םעד ףטמַאק רעדא) 2 ,ןיא ןרעמש ,ש ןוא 1856 ןיא
 ,01871) גנוצעזרעביא עשילגנע ןַא ךױא ָאד זיא סע ,(םרעדנוהרהַאי 1? םיא

 ופע חלילע ןלילעה ! זנכשא ירקוה יכ יתרשבתנע :1824 ןיא םביירש ָאישזדער 8
 ץוכירַאּב רעמ ,(127 ,| ,"דטחנ רצואע) "לכס ליכ, רפסה לכ יבלמ יתידב ינא יכ ,רמאל
 לוקא םנופ ןענײשרעד םעד ךָאני , ירָאװעג םגָאזעגסױרַא ןענַײז סָאװ ,ןעננוניימ יד ןנעװ
 יא .ּפַאק ,קרעװ ,םיצ ,שטיװַאּביל עז ,"לכס

)13( 
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 רעניימעגלַא רעד טיפס טסקעטשעגנָא טינ ןיא סָאװ ,דנַאטשרַאפ ןכיילג

 בוא ןוא .הוַאנ רעדליו הנושמ ןוא תוצראה-םע רעשירַאנ ןופ קנערק

 ןקיצניא םעד ,ןקידנַאטשרַאפ םעד טָא ןפלעה וצ ןעננילעג טעוו רימ

 ןומה םעד ןופ ןעװעדלַאװג סָאד ןרא טינ ללּכ ךימ טעוו ,רעטנזיוט ןשיווצ

 | ."עקידנַאטשרַאטמוא ןוא םינָארַאנ
 יוד ןיא ןלַאמנײרַא טנַאקעג טינ "לכס ?וק,, רעד טָאה שיטקַאפ

 ,'רעטנזיוט ןשיווצ ןקיצנייא םעד,, ןופ- ,'רודּב דיחי, םעד ןופ טנעה

 וצ קרעוו סָאד טומ םעד טָאהעג טינ טָאה אנעדָאמ לייוו ,רַאפרעד טושּפ

 טימ ןוא זָאלרעטקַארַאכ .ןעמָאנ ןדמערפ ַא רעטנוא וליפַא ןכעלטנמערַאפ

 ןופ ןרָאצ ןרַאפ טַאהעג דחּפ קרַאטש אנעדָאמ טָאה ,ןליוו ןקידרעּבַאלש ַא

 םעד טָאהעג טינ ןוא ,'עכעלדנעטשראפמוא ןוא םינָארַאנ ןומה,, םעד

 אפוג אנעדָאמ .תמא םענעּברָאװרעד םעד רַאפ ןפמעק וצ טומ ןשילַארָאמ

 קערש א רַאֿפ קָאװ ,עיפַארנָאיּבטסּבלעז ןייז ןיא קיצרַאהנּפָא טלייצרער

 ןוּבשחו ןיד ןּבעג ןזומ טעוװ רע זַא ,קנַאדעג ןזיולּב םייּב ןלַאפַאּב זיא םיא

 -ךָאפ ןפיוא רע טָאה 1616 ןיא .ןעננוניימ עטנַאזעגסױרַא יירפ ענייז רַאפ

 ףעשינעילַאטיא ףיוא טסַאפרַאפ (1ת81656) זעלגניא דרָאֿל םעד ןופ גָאלש

 סע ּווװ ,קרעוװ לעיצעּפס ַא ןטשרע םעד בקעי ךלמ ןשילננע ןרַאפ ךַארּפש

 ןענייז טָאװ ,םינהנמ עשידיי יד םרָאפ רעשיטַאמעטיס ןיא ןּבירשַאּכ ןרעוו

 100910018 6061) רענייטשסנּבעל ןועינילער ןוא טלוק ןטימ ןדנוּברַאפ

 ,(401 11601810/ 61 005607802/ 4606 11696/ 4/ 400650 !טזוק

 הנווּכ ַא ןָא ןוא טנַאטסעטָארּפ ַא רַאפ טמיטשַאּב זיא קרעוו סָאד ל?ייווי

 קיטיינ רַאפ ןטלַאהעג טינ ַאנעדָאמ טָאה ,קורד ןיא ןכעלטנפערַאפ סע

 ןמימ ןוא ,''קוקיזה רפס,, םנופ םיללּכ עגנערטש יד טימ ןענעבער וצ ךיז

 רעטעּפש ןרָאי ךס ַא .רָאזנעצ ןשיליוטַאק םנופ גיוא ןשירָאטיזיװקניא

 -עטנרעלעג רעשיזיוצנַארפ רעד ,רעטנַאקַאּב סָאנעדָאמ טָאה (1688 ןיא)

 רע ;'יטיר , סָאנערָאמ טימ טריסערעטניאראפ ךיז ,ילעראפאנ ַאמָאקַאשז

 רע זַא ,ןכָארּפשרַאפ םיא ןוא טּפירקסונַאמ םעד ןעמונעג םיא ייּב טָאה

 ילערַאפַאג טָאה ןכערּפשרַאפ ןייז ,ךיירקנַארפ ןיא ןקורד ןזָאל םיא טעװ

 ןופ סױרַא קרעוו סאנעדָאמ זיא םורָא רֶאי ייווצ ןיא ןוא ןעווענ םייקמ

 ןעוועג רע זיא ,ןרָאװעג רָאװעג םעד ןגעוו זיא אנעדָאמ רָאנ יו .1 קורד

 סע טָאה ןעמ ,ןּבַאנסױא עליפ ןטלַאהעגסױא סָאה "יטיר יעד .ַאירָאטסיה, 1

 ,1153 ןוא 1707 ,1650) שילגנע ףיוא :ןכַאיַפש ענעדײשרַאפ ףױא טצעזרנּביא ךיוא

 ,(1710 ןוא 1681 ,1671 ,ןָאמיס דרַאשטיר ןטנרעלעג ןטסּוװַאּב םעד ךרוד) שיזיוצנַארּפ ףיוא

 קרעװ סַאנעדָאמ ןיבור המלש סָאה 1863 ןיא ,(1692) ןײטַאל ןוא (1683) שירנעלָאה ףיוא

 ,ןעגנוקרעמַאּב סקענילעי טימ "ךורע ןחלושא ןעמָאנ ןרעטנוא שֶיערּבעה ףיוא טצעזרעּביא

 ,עמיל עשינעילַאטיא יד, :רעריינשניטש עו קרעװ עשיננילַאטיא סָאנטרָאמ ערעדנַא ןגעוו
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 עיּפָאק יד ןרעטעלּבכרוד ןעמונעג טָאה רע תעּב .קערש רַאפ ךיז רעסיוא:
 ,טקרעמַאּב רע טָאה ,טיהעגפיוא .םיא ייצ ךיז טָאה סָאװ ,קרעוװ ןייז ןופ
 .רוזנעצ רעד ןופ טייקנדירפוצמוא יד ןפורסיורַא ןענָאק ןלעטש עקינייא זַא
 בָאה ךיא ,טצכערקעג ןוא טצפיזעג --- אנעדָאמ טלייצרעד --- ּבָאה ךיא,
 .ןּבילּבעג רימ ןיא זיא המשנ יד סָאװ םיוק ןוא ,ןסירעג דרָאּב ןיימ רימ
 ןיא ןסיוורעד קרעוװ ןיימ ןגעוו ךיז טעװ ןעמ רָאנ יו :טכַארטעג ּבָאה ךיא
 רימ רַאפ טרפּב ןוא ..,?ארשי ץנַאג רַאפ הגנ ןבא ןַא ןרעוו סע ןָאק ,םיור
 ריומ זיא סע םערָאװ ,ןָאטניהַא ךיז ןיהּוװ טסּוװעג םינ ּבָאה ךיא .אפוג
 רעדנַא ןַא ןיא טינ ,טרארעפ ןייק טינ ןפיולטנַא וצ ןעוועג ךעלנעמ טינ
 רעסערג ליפ רַאפעג יד טלעטשעגרָאפ רימ ּבָאה ךיא .טָאטש רעשינעילַאטיא
  ןוא ארומ סיורג רַאפ ּפָארַא טינ ןעניז ןֹופ ריש ןיּב ךיא ..,זיא יז יו
 .טרָאד ןוא עיציזיווקניא רעד וצ קעװַא ךיילג זיא אנעדָאמ .! ''שפנ תמגע
 רעטנוא טינ ןוא ןסיוװ ןייז ןֶא ןענישרעד זיא קרעוו סָאד זַא ,טרעלקרע
 סערש רעצנַאנ רעד זא ,ןזיװעגסױרַא רעּבָא ךיז טָאה סע .עיצקַאדער ןייז
 ןוא קיטכיזרָאפ גונעג ןעוועג זיא אפוג ילערַאּפַאנ :טסיזמוא ןעוועג זיא
 ןסעוורעד טנָאקענ ןּבָאה סָאװ ,ןלעטש עלַא יד ןפרָאװעגסױרַא טָאה רע
 ננונַאּב טינ ךיוא טימרעד רעּבֶא ךיז טָאה אנעדָאמ .ןרָאזנעצ יד ייּב דשח
 ,קירענעוו) קרעוו ןייז טקורדעגרעּביא םורַא רָאי ייווצ ןיא טָאה רע תעּב ןוא
 ,ןבָאה סָאװ ,ןלעטש ערעדנַא ליפ ךָאנ ןפרָאװעגסױרַא רע טָאה ,9
 .רענעייל ןכעלטסירק םעד ןרעוו ןלעפעג טינ טנָאקעג ,גנוניימ ןייז טיול

 טפמעקעג רעּבָא ןּבָאה ןשטנעמ ןקידרעוװקרעמ ןקיזָאד םעד ןיא
 -ראפ וצ ''?ּכס לוק , םעד טָאהעג טינ טומ ןייק טָאה רע .''תומשנ ייווצ,,
 -רַאפ ןייז ןזָאל ורוצ טינ ליוװ רע ,ןגייווש טינ רעּבָא ןָאק רע ,ןכעלטנפע
 -עטנוא ןופ ,לֵאפנֶא םעיינ ַא ןגעו טכַארט רע ןוא ;רעגגעק ןטסַאה
 אנוש רעד ,ןּפיל יד ףיוא לכיימש ןקיפיפ ַא טימ ,לקניוו םענעגרָאּברַאפ ַא
 -נערַאפ ןעוועג זיא "?כס לוק , רעד יוװ םעדכָאנ דלַאּב ...ןקרעמ טינ לָאז
 קרַאטש ךיז טָאה רע ןכלעוו טימ ,קרעוו יינ א וצ וצ ַאנעדָאמ טערט ,טקיד
 טסייה ''הדוהי תיֵּב , ,ןּברָאװרעד רערערַאפ ךס ַא ןוא ןעוועג םש"הנוק
 5 קרעוו סָאד

 ,עילַאטיא עטכַארטרַאפ סַאנעדָאמ ,(316-311 ,1899 ,"טפירשססַאנָאמ,) "ןעדוי רעד רוסַאר
 יז םָאה רוזנעצ יד לײװ ,ןרעװ םריפעגכרוד טנָאקעג שינ סָאה גנוצעורעּביאלביב עשינ
 ,רעטרעװ ןשינעילַאטיא.שִיערּבעה ַא (1612) םכעלטנפערַאפ ויולּב םָאה ַאנעדָאמ ,טרסַאעג
 רע ןרעװ סע ּוװ ,(ןאסטס 10100008010 1160ז4000 6 14/:גת0 ,"הדוהי תולגא) ךוּב
 ,לּבּב רעד ןוֿפ רעטרעװ עּברַאה יד םרעלק

 ,57--56 ,"הדוהי ייחת }

 ךיוא טלָאזעג םָאה ןוא 1625 ןיא טקידנערַאפ ןעװעג ןיא "הדוהי תיִּבצ רעד 3
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 ,ביבח ןּבא בטע- ,ררפס ילוג יד ןופ רענייא טָאה ה"י ןט15 ףוס ןיא

 עלַא טלמַאזעגפיונוצ ,יקינָאלַאס ןיא טצעזַאּב ךיז טָאה רע יו םעדכאנ

 -נוא ךוּב רעדנוזַאּב סלַא טכעלטנפערַאפ ייז ןוא דומלּת םעד סיוא תודגַא

 -טּבילַאּב יד ןופ סנייא ןרָאװעג דלַאּב זיא סָאװ ,''בקעי ןיע,, ןעמָאנ ןרעט

 סָאד ןרָאװעג ךױא בנַא זיא בקעי ןיע, רעד .! רעכיּברסקלַאפ עטס

 יסיוא ןגעלפ סָאװ ,רעקידערּפ ןוא םידינמ עֶלַא ייב ךוּבטנַאה עטסקיטיינ

 רעד .ןקידערּפ ערעייז ןצוּפאּב וצ תודנַא ,עטלמאזעגפיוא טרָאד יד ןצונ

 "ָאמ-יד הירַא ייּב טּבילַאּב קרַאטש ךיוא ןעוועג רַאפרעד זיא ''בקעי ןיע ,

 עג ןיא .ַא:עדָאמ זַא ,ןזיװעגנָא רעירפ ןיוש ןֹּבָאה רימ .,ַאנעד

 טנעדָאטמ טָאה ןרָאי עגנוי יד ןיא ךָאנ .רעקידערּפ רעדנצנעלג ַא ןעוו

 טרעיינ ,ןריי ןשיווצ זיולּב טינ ,ןקידערּפ ענייז טימ ןעמונעגסיוא קרַאטש

 עטסטּבַאגַאּב יד ןופ רענייא סלַא םש ַא טַאהעג טָאה רע .ןטסירק ייּב ךיוא

 שנעדָאמ זט ,ןפערט ןטלעז טינ טגעלפ סע ןוא ,טייצ ןייז ןיא רעקידערּפ

 עכעלטע ןיא סעדער ןטלַאה טזומעג גָאט ןּבלעז םעד ןוא ןייא ןיא טָאה

 ןעמוק טּפָא ןגעלפ רענדער ןלופטנַאלַאט םעד ןרעה .5 דנַאנַאכָאנ ןלוש

 ענייא ;קילּבוּפער רענַאיצענעװ רעד ןופ רעייטשרָאפ עטסבושח יד ךיוא

 י5 רעדורּב סגיניק ןשיזיוצנַארפ םעד טבוזַאּב וליפַא טָאה ןקידערּפ ענייז ןופ

 ,נהנמ םענעמונעגנָא טייצ רענעי ןיא םעד טיול ,רע טגעלפ ןקידערּפ ענייז

 טגעלפ ָאד ןוא ,םילשמ ןוא תודנַא עשידומלת טימ ןצופַאּב טפָא ץנַאג

 טָאה 1629 ןיא .+ ךוּבלמַאז סביבח ןּבא בקעי ןעמוק ץונ וצ קרַאטש םיא

 ןרעטנוא "בקעי ןיע םוצ "'חּתפמ , ןלעיצעּפס ַא טסַאפרַאפ אנעדָאמ

 עלַא ןזיֹועגנָא ןרעוו סע ּוװ ,לטעצנוז ןימ ַא ,הדוהי םחל תיּב , ןעמָאנ

 -עג ןַאנעדָאמ זיא טלַאמעד עקַאט ןּוא .רעדנוזַאּב הדגַא רעדעי רַאפ ןלעווק

 רע ּוװ ,''הדוהי תיֵּב , ,סרעוװ טייווצ ַא ןפַאש וצ קנַאדעג ןפיוא ןעמוק

 םױרַא קרעװ .סָאד ןיא תועינמ ענעדײשרַאפ םיױא רָאנ ,רָאי ןבלעז םעד ןיא ןעניישרעד

 ;'הרוה' םתל תיכא ןוא "הדוהי תינא ֹוצ םעדערֶרָאּפ יד עז) 1635 ןיא םשרע קורד ןופ

 .(52 ,"הדוהי ייחא ךיוא עז

 לייט ןקידרעמײװ ןיא -- תוכירַאּב רעמ 1

 טכעלטנפערַאפ ,רעטרעדנוה יד ןיא ןכידערּפ שסַאּפרַאפ טָאה ַאנעדָאמייד הירא ?

 ,41602 ,"הרוהי רבדכ,) 22 זולּב רע טאה

 58 ,4/ ,46 ,"הדוהי ייח, 8

 ןפיוא תופידר עקרַאטש יד תמחמ זַא ,טכַארטַאּב ןיא ןעמענ ײברעד (ומ ןעמ 1

 ץנַאג ןיא ןנירק וצ ןעװענ םינ ןפיײצ סַאנערָאמ ןיא זיא ,עיציזיװקניא רעד דצמ דומלּת

 ,14 ,} ,"יטיר, סַאנעדָאמ עז) רצ'ּפמעזקע-רומלּת ןטקורדעג ןקיצנייא ןייא ןייק עילַאטיא

 45 ,2 ,װ
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 ןפיוא ןלַאפנא עשיטירק ענייז ןעלקעּפברוד טייהרעטלעטשרַאפ ןענָאק לָאז

 ןיע, ןייז ןיא טָאה ביבח ןּבא .ללכּב הֵּפ לעּבש הרות ףיוא ןוא דומלּת

 ע"עייז תמחמ ןּבָאה סָאװ ,םילשמ ןוא תודנַא יד ןעמונענפיוא טינ ''בקעי

 "םיוא עפרַאש וצ רעדָא ,ןעמרָאפ עקידאמזונ ןוא ענעבירטענרעביא וצ

 יד םִא .רענעייל ןטושּפ םנופ ןרעוו ןענַאטשרַאפ שלַאפ טנַאקעג ןקירד

 -ענפיונוצ ַאנעדָאמ סע טָאה ןלעטש ענעזָאלעגכרוד ביבח ןּבא ןופ עֶלַא

 ןיא דומלּתה ימכח יד ןלעטשסיױרַא הנווּכ רעטמיטשַאּב ַא טימ טלמַאז

 ַאנערָאמ טערט ,םשור םעד ןכַאמ רעקרַאטש ךָאנ ידכּב .טכיל ןקיטסניג ןייק טינ

 "עג ךיז טָאה ביבח ןּבא סָאװ ,ןצענערג יד ןופ רעטייוו סיױרַא ןטסימוא

 -ַאֹּב ךיוא ''הרוהי תיּבכ , ןיא רע טגנערּב תודגַא רעסיוא ןוא ,טלעטש

 ײז ,אנעדָאמ ךיז טרעפטנערַאפ ,ןייז לָאז, .םיניד ןוא תוכלה עטמיטש

 םעד ךָאד ןענָאק ייז ,ןינע םוצ םינ ןרעהעג ןוא טרָא םוצ טינ ןטסַאּפ

 | | . "ןייז ךעלצונ רענעייל

 ןיא אנעדָאמ טפור ''לכס ?וק,, םנופ רעסַאפרַאפ ןטשרמולּכ םעד

 טפור אפוג רעּבָא ךיז ,רערעטשעצ רעד ,סרוהה --- ''הירא תנאש , םעד
 רעּבֶא ןיא סָאד .?רעיוב רעד ,הנוּבח --- ''הדוהי תיּב , ןייז ןיא אנעדאמ

 עטסקיטכיוו יד ןיא אקווד ןוא  ,''רעיוב , רעקיטרַאנגיײא ץינַאג ַא ןעוועג

 ,.. .רערעטשעצ ,, ןטימ העד ןייא טפָא ץנַאג רע זיא ןנַארפ

 ןיאש , ןנחוי 'ר ןופ רמאמ ןטנַאקַאּב םעד טגנערּב ַאנעדָאמ תעּב
 ןייז ףיסומ טכער סָאד טיג טָאה איבנ ןייק זַא ,'רבד שדחל יאשר איבנ

 ?"הנוּב , םנופ גנורעלקרע יד ךיילג טמוק ,השמ תרוּת וצ סיינ רָאנ םעּפע
 זיא סָאװ ,סָאד ןוא ץנַאג שינָאמרַאה זיא הרוּת סטָאג ,המימּת 'ד תרוּת,

 ...ןרעוו טרעסערגרַאפ טינ ןוא טרענימעג טינ ףרַאד סָאד ,תומילשה תילכּתנ
 רעטושּפ ַא ךָאד רָאט ,איבנ םעד וליפַא ןטָאּברַאפ זיא סָאד דלַאּביװ ןוא |

 סָאד -*''הרומ רעד ןיא .ןעננורעדנע םוש ןייק ןכאמ טינ יאדווַא םדו רשַּכ

 :טסיזמוא רעּבָא זיא ,עינָאריא רעקידנסייּב טימ ףיסומ אנעדאמ זיא ,ץלַא

 דיז ןּבָאה רעבענצעזעג רעד רעדָא הרוּתה בתוּכ רעד זַא ,ןעד טפלעה סָאוַו

 -עלדנעטשרַאפ ןוא רערָאלק ַא טימ ןרייר וצ ןלעפַאּב ערעייז ייּב טסיילפעג
 -- ןרעוװ טליפרעד ךעלטקניּפ ןלָאז ןטָאּכענ ערעייז ידכּב ,ךַארּפש רעכ

 םהמ דחא הזיאב ךל הארי אֹל תאז לכב םאוא :"הדוהי תיִּבא ֹוצ עדעירָאּפ 1 |

 ."וב ךל היהי חוירו אצת ותאמ רשֲא הרות איה םג ,אניד ןינעל אלא םוקמ וב תויח יתלב

 .רעװ יד םימ ןָא ַאנערָאמ םגנַאפ "הדוהי תיבא ןיא ןעננורעלקרעתודגַא עלַא

 ."-עיוּב רעד טגָאז -- הנוּכה רמא} :רעש

 רענַאיצענעװ רעמשרע רעד םיױל ןריטיצ רימ) 'א 'מע ,28 ,| ,"הרוהו תיִּב.
 ,(1635 ןופ עבַאנסיוא;
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 םייקמ ןוא ןייטשרַאפ טינ ןליוו סָאװ ,ןשטנעמ ךיז ןעניפעג סע דלַאּביװ

 םעד ןעיירדראפ וצ ױזַא יוװ ,ןנעווסיוא ןעניפעג דימּת ןיוש ןלעוװ ייז !ןייז

 ןוא ןעמִיַארַאק יד טימ ןעוועג זיא ױזַא .ךּפיה םעד טקנוּפ ןָאט ןוא טשּפ

 ןשטייט סָאװ) ''הכלהכ אלש הרוּתּב םינּפ םילנמה,, ערעדנַא עֶלַא טימ

 .1 (רעגייטש ןקיטכיר טינ ןפיוא הרוּת יד סיוא

 "'סרוה ,, ןטימ העד ןייא ךיוא זיא ' ;ידוחי תיּב , ןופ "'הנוּב,, רעד

 עשידיי סָאד ?ייוו , .רָאי ץנַאג א ןופ תוליפּת יד וצ ענונּב ''?כס ?וק , ןֹופ

 ףטייז ייּב תולנ ןיא טּבעל -- ''הדוהי תיּב , ןיא רימ ןענעייל --- קלאפ

 י* 'תוליפּת עצרוק ץנַאג טימ ןענעגונַאּב ךיז ןעמ ףרַאד ,ןדנַאטשוצ ערעווש

 וו טקנוּפדנַאטש ןּבלעז םעד ףיוא ךיוא טייטש ''הדוהי תיּב, ?עּב רעד

 .+ םירג ייּב הלימ תווצמ ןוא ,? םיתינעּת וצ ענונּב ''?כס ?לוק, לעּב רעד

 רעד סיוא טַאטיצ ַא טימ טימ רעד ןיא רעּביא ַאנעדָאמ טסייר ןוויּכ ַא טימ

 ןעמוקסיוא טגעלפ סע ןעוו ,לארשידץרא ןיא זַא ,ןזייוורעד וצ ידכּב ,ארמנ

 תעשּב ךיז ןענעמתח וצ טכַאמעגסיוא טינ טָאה ,הריכמ-רטש ַא ןסילש

 ,תונקּת עליפ זַא ,ןזייוורעד וצ ךיז טסיילפ רע .* תּבש םוא ךיוא השעמ

 טסַאּפענוצ ןעוועג ייז ןענייז ,ןעוועג ןקתמ םּתעׁשּב ןּבָאה םימכח יד סָאװ

 טייצ רעד טימ ןוא ןדנַאטשוצ עטמיטשַאּב ןוא טנעמַאמ ןסיוועג ַא וצ

 טלָאװ סע .? ןרעוו לטּב ןטָאּבעג ןוא תונקּת ענױזַא ךס ַא רַאפרעד ןלעוו

 ךיז ןטלָאװ תורודה ימכח יד ןעוו ,ףיסומ אנעדָאמ זיא ,ןעוועג טוג יאדוושא

 -טדעמפיוא ךיז רעה --- ''דואמ ןבהו, .רעטרעוו עקיזָאד יד וצ טרעהענוצ

 ערעזנוא עקינייא,, .עלעטש רעדנַא ןַא ףיוא רעטנוא רע טכיירטש ,וצ םַאז

 ןעמוקענסיוא טּפָא זיא --- ''הדוהי תיּב , לעּב רעד ןָא טזייוו --- םימכח

 ןטושּפ םעד לֶאְז סע ידכּב ,ןשינערעהוצנָא ןוא םיזמר טימ זיוּב ןדייר וצ

 לקנּב ןבוי אל ןעמל) ןיימ ןתמא םעד ןייטשרַאפ וצ ןייז טכייל טינ םלוע

 "'הדוהי תיּב , ןיא טפָא ךיוא טדער אפונ ַאנעדָאמ ןוא ? (םהיעמוש ןומהל

 ןייא ךיז טרעה עלַא ייז ןיא ןוא ,ןשינערעהוצנָא ןוא םיזמר טימ זיופּב

 ,22 ,21 ,"לנס לוקָא :עו ןלעטש עקימיטשנײא ץנַאג ,'א 'מע 6 ,| ,ןטרָאד }

8, 29, 52, 53, 54, 55, 04, , 

 .תונכסבו תולנה ךרד יכלוה תעכ לארשי לכ תויהל, :'א 'מע 5 ,| ,ןטרָאד 2

 ."חרצק הלפת ללפתהל ןוכנ היה ונילע םישנרתמה םירקכה

 ,ב 'מע ,15 ףד ,| ,ןטרָאד

 ..א 'מע ,17 ףד ,ןטרָאד

8 

4 

 ,17 וו ,ןטרָאד 5

 .(56 ,ןיבורע) 'א 'מע ,19 ,ןטרָאד ךױוא עז ן'א 'סע ,0 ףד ,| ,ןטרָאד 8

 א 'מםע ,9 ףד ,| ,ןטרָאד 1



 19 ןדיי יב רומַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 ָאד .דומלּתה ימבח יד וצ זגור ןוא האנש :וויטָאמ-טנורנ רעּבלעז רעד ןוא

 ,לביימש םענעגרָאּברַאפ א טימ ןוא םינּפ עטַאװעמּת ַא טימ רע טלייצרעד

 סָאוג ,עניוזא זיולּב טזָאלענוצ רעדילנטימ סלַא ןעמ טָאה ןירדהנס ןיא זַא

 ןוייוורעד טנַאקעג לוּפליּפ ןטציּפשעגרעּביא ןוא תופירח רעייז טימ ןּבָאה

 םנַא רע טכַאמ רעטייוו ןוא .רוחט -= אמט ףיוא ןוא ,שכַאנ -- גָאט ףיוא

 ץנַאג אפוג ךיז ןּביולרע ''םימכח ידימלּת,, יד זַא ,גנוקרעמַאּב ַא אחרוא

 טצונ רע :ןומה ןטושּפ םעד גנערטש רעייז ןטָאּברַאפ ייז סָאװ ,סנױזַא טּפָא

 יד זַא ,ןזייוורעד ידכּב טייהננעלעג עדנסַאּפ טינ ןוא עדנסַאּפ עדעי סיוא

 'מע ,10 ,1 ,ןטרָאד) ןוממ יפדור ןוא ביר ירחרחמ ןענייז םימכח ידימלּת
 טנעלפ לודנ ןהוּכ ןופ ןטסָאּפ ןקידובּכּב םעד זַא ,(ווזַאא 'ב 'מע ,16 ,'ּב
 *לבס לוס , לעּב רעד סָאװ ,קנַאדעג רעד ןליפַא .2 טלעג .רַאפ ןפיוק ןעמ

 ,ןרָאװעג ןפַאשַאּב זיא ילבּב דומלּת רעד ּוװ דְנַאל סָאד זַא ,סױרַא םגָאז

 יר ףיוא זנור רעד רעדָא ,?קניוו טּבערגרַאפ ןוא דנסיוומוא ןַא ןעוועג זיא
 -- "החמשּב םיּברמ , םירוּפ םוא זַא ,הנקת רעייז רַאפ דומלּתה ימכח

 םנופ םישוריּפ יד ןיא טרזחעגרעּביא רעדיוו רימ ןענעגעגַאּב ץְלַא סָאד

 עטמיטשַאּב יד סױרַא טלוּב ץנַאג טערט ?'הדוהי תיִּב , ןיִא .''הנוּבה,
 ןזייוו ,טייז רעכעלרעכעל רעד ןופ דומלּתה ימכח יד ןלעטשוצסיורַא ץנעדנעט

 "'הנוּבה,, רעד .ןעוועג ןענייז ייז שירעּביױלנרעּבָא יװ ,''גולק טינ, יװ
 .טדער סע ּוװ ,דומלת ןיא ןלעטש עלַא יד רעטנוא ןוװיּכ .ַא טימ טביירטש

 ,סידש ןוא תוחור ןנעו ,תועּבשה ,ןּביולגרעּבָא ,סענָאּבָאּבַאז ןגעוו ךיז

 -עג ןכעלשטנעמ , ןטימ הריּתס ןיא ךיז טניפענ סָאװ ,ץלַא ןגעוו ?לּכה

 םירמ תעשּב זַא ,עדנענעל עשידומלּת עוויַאנ יד 5 רשיה לכש ןטנוז

 ןהוּכ סלַא יז ומצעּבו ודובכּב ה"בקה טָאה ,ןרָאװעג קיצערק זיא האיבנה

 ראס ןייז ןָא ךרוד טינ אנעדָאמ טסילַאנָאיצַאר רעד ךיוא טזָאל ,טנידַאּב

 ,עדנעגעל עשידומלּת ןייא קיניזטסּוװַאּב טגנערּב רע .+ ?כיימש ןשיטסַאק

 ךיז טניפעג יז ןוא ןזָאלעגכרוד טינ אקווד יז טָאה ביבח ןּבא בקעי סָאװ

 לָאז ''הנוּבה,, רעד ידכּכ ,ץלַא סָאד ןוא ;?!בקעי ןיע,, ןיא יװ ייס ןיוש

 זיא'ס סיורג יו ,טעז טאנ,, :גנוקרעמַאּב עשינָאריא עקידננלַאפ ןכַאמ ןענָאק

 עצנַאג ַא ןייז ?יצמ ןָאס יז ...הזוזמ ןופ הווצמ יד ןטיהּפֶא רַאפ רכש רעד |

 םירבדה ןמ םכח דימלתו הרות שיא השועש רבד לכ אלמ 6 1 ,ןמרָאד 1

 סימכחה תאזכו הזכ .,,.ןומההמ סוידה לכ ותושעל תואי םלועה תוואתל םימונ םיארנה

 לבא ,השא ילב דומעל םיצור ויה אל םיסעומ םימי 'יפא אטחמ םמצע ריסהל הלאה

 ,"ןכ םהל רתוה אלש ורוח םעה ראשל

 | .1 ,| ,ןטרָאד

 ,ח"זַאא 23 'םע א 'מע ,3 ,} ן'א 'םע ,35 ,| ,ןטרָאד

 ,םיחבו תנסמ ףוס ,238 ,|| ,ןמרָאד
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 סָאװ ,גנוטסיוורַאפ ןוא ןברוח ןופ רזנ םעד ריא ןופ ןדנעוװוּפָא ןוא טָאטש

 ַאזא וליפַא .הרז הדובע ןופ דניז רערעווש רעד רַאפ ןרָאװעג ןסָאלשַאּב זיא

 ןיא ץלַא ןּבעגרַאמ טנגענמוא רעצנַאג רעד ןוא ריא טרעוו טָאטש עקידניז

 | .1 "הזוזמ יד ןטיהּפָא ןופ תוכז

 טָאה ,!'הדוהי תיּב , רעד ןענישרעד זיא'ס ןעוו ,רָאי ןבלעז םעד ןיא
 ,השקב רעד טימ ,יצנימ דוד ,דימלת א רענייז טדנעוועג ךיז ןאנעדָאמ וצ

 סָאװ ,שפנה לוגלינ ןיא ןּביױלג םעד ןגעװ גנוניימ ןייז ןגָאזסױרַא לָאז רע

 דלַאַּב טָאה אנעדָאמ ,םילּבוקמ יד ייּב עלָאר עקידנטיידַאּב ַא טליפש

 ,ןסיוו ייז .? "דוד ןּבכ, טעּברַא ןייז ןיא רעפטנע ןַא ןבענעג ףיורעד

 וצ ךיז טלָאװ רערעדנא ןַא ןעוו זַא ,דימלּת ןייז וצ אנעדאמ ךיז טדנעוו
 םיא טסיילפעג ךימ ךיא טלָאװ ,הלַאש רעקיזָאד רעד טימ טדנעוועג רימ

 םיא טלָאװ ךיא .רעטרעוו עטמיטשאּבמוא עניימעגלַא טימ ןרעפטנעפָא

 -נוא ןופ העד רעד ףיוא עגַארפ רעד ןיא ךימ זָאלרַאפ ךיא זַא ,טרעלקרע

 יד זַא ,ךָאד טפייוו וד .ןטעשירָאטיוא עטנעקרענָא יד ףיוא ,םילודג ערעז

 ןוא ,ןעמונעגנָא גנַאל ןופ ןיוש זיא סָאװ ,םעד ןיא טביילגרַאפ זיא טלעוו

 דנילּב טינ ןוא גנוניימ ענעגייא ןייז ןגָאזסױרַא הזעה יד טָאה סע רעוו

 םעד ,געוו םענעטָארמעגכרוד ןעמעלַא ןופ ןטלַא םעד רעּביא ןּפעלש ךיז

 רַאפ רעדָא ,ענושמ רַאפ רעדָא ןרעלקרעד ןוא ןלַאפַאנ עלַא ךיילנ ךָאד ןלעוו

 רענעגייא ןַא יו רעייט רימ טסיּב סָאװ ,דימלּת ןיימ ,ךיד רָאנ ,סרוקיּפַא ןַא

 ."ןעסנַארעג עניימ ןקעלּפטנַא ךיא לעװ ריד רַאפ ,ןרַאנ טינ ךיא ?עװ ,ןוז
 שפנה לוגליג ןופ עעדיא יד ןריקישירק גנערטש ןוא ףרַאש טוט רע ןֹוא
 .םלועה תומוא יד ןופ ,דמערפ רעד ןופ טמַאטש יז זַא ,טזייוװרעד ןוא

 וצ ?יּפשרָאפ א ,הלחתה ַא טשרע זיולּב רעּבָא זיא 'רוד-זּב , רעד

 ןגעק ןעמונעגרעטנוא טָאה אנעדָאמ טסילַאנָאיצַאר רעד סָאװ ,ףמַאק םעד

 ,חלבק יד -- אנוש .ןטפַאהרַאפ ןייז

 זנמור הֶלּבק יד זַא ,היעדי ןֹּב יּתמַא טקרעמַאּב ''לכס ?ֹוק , ןיא ךָאנ

 רעקידנעטשלופ רעד זיא יז ?ייוו ,רוהנ ינס ןושְלֹּב 'תמאה תמכח,, ךיז

 טרָא רעדנַא ןַא ןיא,, :ףיסומ ייּברעד ךיילג עקַאט זיא ןוא תמא ןופ ךופיה

 אנעדָאמ .*"הלּבק רעקיזָאד רעד ןגעוו תוכירַאּב טדערעג ןיוש ךיא בָאה

  ןבירשעו רָאנ ,חלּבק ןגעו קרעװ לעיצעּפס א ןּבירשעג ךעלקריוו טָאה

 איהש .,,הוומה תרימש חכ לורג הטכ הארו אבא :'א 'םע 2 ,ו ,ןטרָאד 1

 הנס לודג ןיאש א"ע ןוע לע הטממוש תויהל היואר תלודנ ריע ליצהלו רומשל יאדּכ

 ,"הרובעב םוקמה לכל רפכתיו

 64(4--61) "םינקו םעטא ןיא 1855 ןיא םכעלטנפערַאפ 2

 ,32-721 ,"לכס לוכ, 8
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 ןיוש ןּבָאה רימ .1658 ףוס --- רעטעּפש ןרָאי ךס ַא טימ סע רע טָאה
 ןט16 ףוס ןיא ךיז ןּבָאה סע גלָאפרע ןַא רַאפ סָאװ טימ ,ןזיוועגנָא רעירפ

 ןבָאה סָאװ ,ןעגנומערטש עשיטסימ עיינ יד טײרּפשרַאפ עילַאטיא ןיא ה"ז

 סאנעדָאמ .תרנּכ םי םעד ןֹוא ןדרי םנופ סעגערּב יד ףיוא טילבעגפיוא

 ןיא םילּבוקמ יד ןופ שאר, רעד ןעוועג זיא רעטנַאקַאּב רעטוג ןוא בורק

 ןטימ ןונאּכ-ײד הירזע רעטנַאמרעד רעירפ רעד -- ''ברעמה תוצרַא יד

 טָאהעג ַאנעדָאמ טָאה ,קורס לארשי ,חילש ןעיירט ןוא דימלּת סי"רַא
 םעד קנַאדַא טלָאמעד ןענייז סָאװ ,הלבק ירפס יד .1 םיחוּכיוו עטפָא

 םעק יד םיירדרַאפ ןּבָאה ,ךעלגנענוצ ןעמעלַא ןעוועג טַאטשרַאװ-קורד

 יד ןופ רענייא .םוקילּבוּפ-רענעיל ןטיירגעגוצ וצרעד קיניײװ ,ןטושּפ םעד

 ,הלּבק וצ ןעוועג המונ ןייֵלַא זיא סָאװ ,א''מר רעד ,רודה ילודנ עקיטלאמעד

 טנַאלק --- ןומח םנופ עליפ ךיוא,, .םערתמ קרַאטש ףיורעד וליּפַא ךיז זיא
 הרמתה רערעדנוזַאּב טימ .הלּבק וצ ןעמונעג ךיז ןּבָאה -- א''מר רעד ךיז

 ןריזירַאלוּפָאּפ ןוא ןרעלקרעד סָאװ ,הלּבק ירפס עטסיינ יד טנעיילעג ןרעוו

 ןענייז סע ןעוו ,טייצ רעקיטציא ןיא טרפּב ,רּתסנה ילעּב יד ןופ ןעעדיא יד

 יַאקיר רעד ,רהוז רעד יוװ ,קרעוו עניוזַא ךעלגנענוצ ןעמעלַא ןוא טקורדעג

 רעדעי ןוא קרעוװ עקיזָאד יד ןענעייל עלַא .ַא'א ''הרוא ירעש , ,יטָאנ

 רעד ןיא ;ךעלדנעטשראפ ןוא רָאלק טרָאד ןיא ץלַא זַא ,טניימ רעדנוזַאּב

 עטושפ וליפא ,ןנרָאּברַאפ ייז רַאפ טשּפ רעקיטכיר רעד זיא רעּבָא ןתמא

 ןענעייל ייז ךיוא טינרָאנ ןעייטשראפ סָאװ ,םיצראה-ימע ,םיטַאּבעלַאּב

 השרפ .ַא ןייטשרַאפ וצ דנַאטשמיא טינ ןענייז ייז ;םירפס עקיזָאד יד
 ,2" הלּבק ןענרעל ךיז ןעמענ ןוא -- ישר טימ שמוח

 ןופ ןעעדיא עשיטסילַאנַאיצַאר יד תורוד עקידרעירפ יד ןיא יו
 הלּבק יד הפוקּת רעקידנפערטַאּכ רעד ןיא זיא ױזַא ,ינומיימ ןוא ןןטסירַא !

 יז זיא רעמיצ-רעשרָאפ ןטרעדנוזעגּפָא םעד ןופ .ךַאז-עדָאמ ַא ןרָאװעג

 "רַאֿפ ענױזַא ןעוועג ןיוש ןענייז סע .ץַאלּפ-קרַאמ ןטיירב ןפיוא רעּבירט
 סָאװ ,יד ףיוא ?לוטיּב טימ טקוקעג ןּבָאה סָאװ ,הלּבק ןופ םידיסח עטנערּב
 -רעד ייז ןנעלפ תולדג טימ ;רּתסנה תמכח ןיא ןעגנורדעגניירַא טינ ןּבָאה

 תודוס יד ןיא ןעגנירדניירַא ןעווענ הכוז טינ טָאה סע רעװ זַא ,ןרעלק

 ןוא רעטסניפ רעד ןיא ןעלּבַארג ןזומ קיּבייא םעוו רעד --- הלּבק רעד ןופ

 ,* םרוקיפַא ןוא ןימ ַא זיא רעד --- '/תוריפס , יד ןיא טינ טּביולג סע רעוו/

 ,70 ,35 ,"םהונ ירא, }

 ,4 'ֹסַאק || ,"הלועה תרוּתא *

 42-61 ,"םהונ ירא, 5



 נרעבניצ ,י' ר"ד 202 : * 

 -רעּביא ַאזַא ןלעפעג טינ קרַאטש טזומעג ךעלריטַאנ טָאה ץלַא סָאד

 -ענ טינ ץלא רעֶּבָא טָאה רע .אנעדָאמ-יד הירַא יו טסילַאנָאיצַאר ןטנייצ

 עטגייצרעּביא ליפ ױזַא טָאה סָאװ ,ערעל ַא ןגעק ןטערטסיױרַא ןפָא טגַאװ

 ,ןקז רעקירָאיס8 סלַא ,רעטלע רעד ףיוא טשרע .רערעראפ ןוא רעגנעהנָא

 וו ,, ,םהונ ירא, קרעוו-שירעננעק-הלּבק טמירַאּב ןייז טסַאפרַאפ רע טָאה

 .1 טנַאלַאט רעשימעלָאּפ סָאנעדָאמ ןינַאלג ןצנַאג ןייז ןיא ךיז טזייוװַאּב סע

 -סיױרַא טַאהעג תורוד עקידרעירפ יד ןיא ןיוש ןּבָאה הלּבק ןגעק ?ייוו

 סָאד ַאנעדָאמ רַאפרעד טָאה ,ןטעטירָאטיוא ענעעזעגנָא עקינייא ןטָארטעג

 םעד טָאה ןוא שינעטלעהַאּב ןיא ןליּפש וצ קיטיינ רַאפ ןטלָאקעג טינ לָאמ

 .5 ןעמָאנ םענענייא ןייז רעטנוא ןּבירשעג ''םהונ ירא,

 "'הלּבקה תמכח,, ןגעוו ץלַא ןדייר -- ַאנעדָאמ טגָאז --- ןשְטְנעמ,
 רעטסלופ רעד זיא סנייא ּוװ ,רעטרעוו ייווצ ןרָאּפּפיונוצ סע ןעמ ןָאק יו

 רָאנ ןָאק סָאד !(רחא אשונל םיכפה תומש ינש) ןטייווצ םנופ ךוּפיה

 ףיז טציטש טפַאשנסיוו ןוא המכח עדעי .רעטנָאלּפ ןטסערג םוצ ןעגנערּב

 ףרוד ,תוחנה עריא טרילָארטנָאק אפוג יז ,ןעגנושרָאפ ענעגייא ףיוא ךָאד

 הלבק יד .ןתמא עריא יז טּברעוװרעד ןעגנוכוזרעטנוא ןוא ןעגנושרָאפ
 -יוא ןפיוא טרעיינ ,תויאר עכעלטפַאשנסיוו ףיוא טינ ךיז טציטש רעּבָא

 "הלּבקה תמכח,, רענעפורעג ױזַא רעד ןיא .* הרוסמ רעד ןופ טעטירָאט

 ,זמכח ןייק טינ זיא יִז .הלּבק ןייק טינ ,המכח ןייק טינ ָאטינ שיטקאפ זיא

 ןוא תודוסי עכעלטפַאשנסיװ ןייק ףיוא טינ ךיז ןציטש תוחנה עריא לייוו

 עתמא ןייק טינ ךיוא רעּבָא ןיא יז ;ןצעזעג עשנַאל ןייק ןופ םינ ןסייוו

 ןוא ןעעדיא ףיוא ,תֹובָא תרופמ ףיוא ךמוס טינ ךיז זיא יז ?ייוו ,הלבק

 יד -- רֹוד וצ רוד ןופ השוריּב ןעננַאגעגרעּביא ןענייז סָאװ ,תונקסמ

 ןענָאק סָאד ,גנוי ךרעּב ךָאנ ךָאד .זיא ''רּתסנה תמכח,, ןופ ערעל עצנַאנ

 ןשיווצ ייז ןענייז עקַאט ראפרעד .ןענעקײלּפָא טינ אפונ רעננעהנָא עריא

 עמסקיטכיוו יד ןיא רעדנַאנופ ךיז ןעייג ייז ןוא קימיטשנייא טינ ךיז

 ןיָאז ייז ןעוו ,ךעלגעממוא ןיטולחל ןעוועג ,ךעלריטַאנ ,טלָאװ סָאד .ןנַארּפ

 .ָאפ ףרַאש ןייז ןּבעל ןײז ייּב ןקורד וצ טַאהעג םינ םומ םעד סָאה ַאנעדָאמ 1

 םייצ רערעײנ רעד ןיא טשרע ןוא 4ןּנילּבעג טּפירקסונַאמ ןיא םע זיא ;קרעװ שימעל

 רעד ןופ ןרַאלּפמעזקע עליפ ,(1840) טכעלטנפערַאפ ןטשרע םוצ טסריפ ,י םע טָאה
 ירא} רעד ןוא ,טנערּברַאפ "תמאה תמכחא ןופ םידיסח עמורפ יד ןּבָאה עּבַאנסױא

 ,ָאמ יא (1920) ןרָאי עמצעל יד ןיא רָאג םשרע תואיצמח רקי ַא ןרָאװעג זיא "םהונ

 ,עּבַאנסױא רעײנ ַא ןיא ןענישרע קרעװ סַאנעד

 ףסוי ,דיטלּת ַא םענַײז רַאפ ןירשעג .ַאנעדָאמ טָאה "םהונ ירא; םעד ךיוא 2

 | ,רעגנעהנָא.הלּבק רעסייה ַא ,ףילזז

 .10 ,1840 ,"םהונ יִראָא 5
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 -יהעג תורוד ןופ טייק רעד ךרוד רעד ףיֹוא ןציטש ןתמא רעד ןיא ךיז
 ןענייז סָאװ ,קרעװ ףיױא ץלַא ךיז ןציטש ייז ,תמא .הרוסמ רעטקיל
 "הריצי רפס,, רעד :ןטייצ עשינומדק ןיא ןרָאװעג ןפַאשַאּב טשרמולּכ
 הנקה ןּב אינוחנ 'ר ןופ --- ''ריהּבה רפפ , רעד ,וניבֶא םהרבַא ןופ טמַאטש
 סָאר .יאחֹוי ןֹּב ןועמש 'ר טסַאפרַאפ ךָאד טָאה שודקה רהוז םעד ןוא
 עטכארטעגסיוא ,רקשו אוש זיא -- אנעדָאמ-יד הירא סיוא טפור -- ץלַא
 ,קַאמשעג ןשירטרעטיל םענייפ וצ ַא טָאה אנעדָאמ ,תמא !תוישעמ-עּבָאּב
 ;1 ןלעטש עדנצנעלג ןארַאּפ ןענייז רהוז ןיא זַא ,ןייז חדומ טינ לָאז רע
 -אמ רעּבֶא ךיז טסיילפ זילַאנַא ןשיטירק-שיראטסיה ַא ןופ ףליה רעד טימ
 רעד ןיא טינ ןרָאװעגנ טסַאפרַאפ זיא.רהוז רעד זַא ,ןזייוורעד וצ אנעד
 ,9 ה"י ןט19 םנופ רעירפ טינ ,רעטעּפש ליפ רָאנ ,םיאנּת יד ןופ טייצ
 ןעעז --- רעטייוו ַאנעדָאמ טגָאז --- '!הלּבקה תמכח ,, ןופ רעגנעהנָא יד,
 .ןביולנ ןוא ,תודוס עקיטלַאװג ןוקירטונ ינימה לּכ ןוא תויתוא יפוריצ ןיא
 סָאד .טפַארק ערַאּברעדנּוװ א ןגרָאּברַאפ זיא תועּבשה ןוא תועימק ןיא זַא
 5מש םנופ ,דנַאטשרַאפ סנשטנעמ םנופ ןכַאמ קזוח טושּפ ךָאד טסייה
 ןעיירדרעּביא טימ ןוא תויתוא יפוריצ טימ זַא ,ןדײרנייַא ןלעוו .רשיה
 רעביא ןענייז סָאװ ,ןזיוװ םיסינ ןעמ ןָאק ןעמענ ענעדיישרַאּפ
 -שיראנ עטסערנ יד רעֶדָא ןועניש רעדָא זיא סָאד -- עבטה ךרד םעד

 ןנעו ןדייר וצ הזעה יד ךָאנ ןּבָאה ןענױשרַאּפ ענױזַא טָא ןוא 8 '"'!זמייק

 עסיורג ,רודה ילודג עתמא ןרעלקרע ךיז ןגעוורעד ייז ;'תמאה תמכח,
 סָאװ ,רַאפרעד זיולּב םיצראה-ימע ןוא םיסרוקיּפַא רַאפ עטנרעלעג עשידיי
 ---''הלבקה תמכח,, יד .''המכח רעתמא,, רעייז ןיא ןּביױלג טינ ןליוו ענעי

 ,חלּבק ןופ יא המכח ןופ יא קידייפ רָאנ טינ זיא--- רעטייוו אנעדָאמ טנָאז

 ערעל ריא לייו ,לארשי קלָאפ ןצנַאג ןרַאפ ףגנ ןבא רעתמא ןַא זיא יז

 -- הנומא רעזנוא ןופ דוסי םעד רעטנוא טבָארג ''תוריפס , ןעצ יד ןגעוו
 סםעד ןיא ןייֵא טלצרַאװ ,,תמאה תמכח, יד ,יז ;ןטייקינייא-טָאג
 טסיזמוא טינ ןוא ,טָאג ןגעוו ןפירגַאּב עשיטסיפרָאמַאּפָארטנַא יד קלָאּפ
 -טסירק ןוא םידמושמ עלַא הלבק רעד טימ קרַאטש יױזַא ךיז ןריסערעטניא
 ןיילַא ןענייז םילּבוקמ יד ,ןָא ַאנעדָאמ טזייוו ,תמא .+ רעקיטסימ עכעל

 .48 ,'םתונ ירא, 1

 ,18--17 'ּפַאק ,ןטרָאד 2

 תושעל תומש חכב םדא לכויש ןימאהל אוה ןועגשו תוליסכשא :62 ,ןטרָאד 8
 | ,"םיתפומו תותואו עבמה ןמ הלעמל םירבד

 .רַאפ ךיוא ַאנעדָאמ טָאה (1645 ןיא) םיוט ןרַאפ רָאי רָאְּפ ַא .79 ,/ ,ןטרָאד 4
 .גַארּפ עקיניײא) "ברחו ןגמ} םוטנטסירק םעד ןגעק קרעװ שימעלָאּפ לעיצעפס ַא טסַאּפ
 ןגנ} ןטימ ןעמַאװצ טכעלטנפערַאפ רעגײג ,א םָאה קרעװ ןקיזָאד םעד ןופ ןטנעמ
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 ןעקנַארעגדטנורג יד ןיווצ טּפַאשעבורק עכיוועג ַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,הרומ
 טימ רעּבָא סָאד ןרעלקרע ייז ,ןעעדיא סנוטלּפַא טימ הלּבק ירפס יד ןופ
 איכנ םייּב דימלּת א טייצ ַא ןעוועג זיא ןוטלּפַא זַא ,עדנעגעל רעטלַא רעד
 ןּביולג רעּבָא סע ןעמ ןָאק יװ .קידצה; ןועמש ייּב -- וטסירַא ןוא ,והימרי
 סיורג ךָאד ךיז ןכַאמ ןייֵלַא ייז !ןטייקשירַאנ עכעלרעכעל עניוזא ןיא
 ענעגרָאּברַאפ ַא -- רתסנה תמכח, ַא זיא הלּבק יד סָאװ ,טימרעד
 לָאז ןעמ היכז יד טאהעג טינ ןּבָאה םילודג עשידיי עליפ ןליפַא ןוא ,המכח
 רַאפ ןעמ טָאה ָאד ןוא ןןקעלּפטנַא תודוס ערַאּברעדנּוװ עריא ייז רַאפ
 ---טיײהטָאג רעד ןופ תודחַא רעד ןיא טנקיילעג וליפַא ןּבָאה סָאװ ,עדמערפ
 יד ןרעוו וצ קידרעוו רַאפ ןטלַאהעג ןעמ טָאה ייז ,תודוס עלַא טקעדעגפיוא
 טיײטשַאּב ץיִּפש רעד .1 חמכח רעקילייה רעד ןופ רעקידערּפ ןוא רעגערט
 טשטנעג ןּבָאה יז טינ סָאװ -- ,אנעדָאמ סיוא טריפ -- םעד ןיא רעּבָא
 יד ןיא טינ ייז ייּב רימ ןּבָאה טשַאנעג ןוא ;ייז ייּב רימ רָאנ ,זנוא ייּב
 .ןופ רוד םעד ךָאנ טשרע ,רעטעּפש דנטיײדַאּב רָאנ ,והימרי ןופ ןטייצ
 ןעעדיא סנוטלּפַא ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןעוו ,ךָאנרעד טשרע .ינומיימ
 ןופ ערעל עשיטסימ יד טלקיװטנַא ךיז טָאה רעקנעד ערעדנַא ןופ ןוא
 רעד ןרָאװעג ןְפַאשַאּב זיא ,אנעֶדָאמ טרעכיזרַאפ ,טלָאכעד טשרע ,הלּבק
 ןועמש 'ר ןופ טמַאטש רע זַא ,טכַארטעגסױא טָאה ןעמ ןוא "'רהוז
 ,..יאחוי ןּב

 -עג טינ זיא רע זַא ,רעטנוא ַאנעדָאמ טכיירטש ''האווצ , ןייז ןיא
 -עג עכעלקריוו סאנעדַאמ .?רעקידמינּפ-ייװצ ןייק ןוא קעובצ ןייק ןעוו
 יד טינ רוד ןייז טינ ןעזעג טינ רעּבָא ןּבָאה םינּפ תמ א ןייז ,טלַאטש
 ןייז טָאה אפוג אנעדָאמ לייוו ,רַאפרעד ןעזעג םינ .תורוד עקידרעטעּפש
 -רַאטש א ןָא ,שטנעמ רעזָאלרעטקַאראכ ַא ןזיווַאּב םינ םינּפ קיטכיר
 -ךַאפ קיניזטסוװאּב רע טָאה ,ןליוו-רעפמעק ןוא טפַארק רעשילַארָאמ רעק

 -ץטלקרעד עשיטירק ןוא ןעקנטדעג עיײרפ ענייז .טכיזעג תמא ןייז ןליוו
 -אמ ןיא טרַאּפשרַאפ ייז רעדָא םיזמר ןיא טליהעגנייַא רע טָאה ןעגנור
 .טסילברעד טינ טלעוו עקיטכיל יד גנַאל תורוד ןּבָאה סָאװ ,ןטּפירקסונ
 טנאז ןוא ,אפונ אנעדאמ ןענַאטשרַאפ םוג רעייז ,טנייש סע יװ ,טָאה סָאד

 סָאה ןוא לוטיּב סיורנ םימ ךיז םלַאהרַאפ ,עילעמ ,חלג רעשיסרוקיּפַא רעד תעּב ,"הנצו

 םיורג טימ ,ַאנעדָאמ ,דעקנעדײרפ רעשידיײ רעד טדער ,םוטנטסירק םנופ רעדנירג םוצ

 םַאנערָאמ ןופ תונורכו יד ךיוא עו) טײקכעלנעזרעּפ סלַא ןסנטסירק ןגעװ םקעּפסער

 .3340 ,םפירשטסע5, רענילרעב ןיא 0060 2100 רסושכ םעד ,דימלּת

 ,44 ,ןטרָאד 1

 ,69 ,"הרוהי יז, 8
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 טכַאפרַאפ טָאה רע סָאװ ,עיפאטיפע רעד ןיא שױרַא ןיײלַא עקַאט סע

 ;תבצמ רענענייא ןייז רַאפ

 ,ןלייא ריפ סיוא עקרק ַא --- דלעפ ןפיוא ָאד

 ןרָאװעג טמיטשַאּב ןיילַא טָאג ןופ ןענייז סָאװ

 .ןרָאּבעג ַאנעדָאמ סיוא ,הירַא הדוהי רַאּפ
 . ןליוהרַאּפ ןוא ןגרָאּברַאפ ןּבָארגַאּב רע טגיל ָאד

 סיוגססאאסוטס וי סנסײייסטאסאטמס נא

 תז רצחב עקרק תומא ענרא }
 םלוע תומימ רדופ ןינק בנא

 הירא הדוחיל לעממ ונקה
 ,םלענ רתסנ הוב אנידוממ



 לטיּפַאק רעטסקעז

 .ַאכ יר םימ רעקרַאּפ רעכעלירּב ןייז ;ןּבעל:רעדנַאװ ןייז ;וגידימליד ףסוי
 .ליד -- ,ערעל סקינרעּפָאק ןופ רעטײרּפשרַאֿפ סלַא וגידימליד -- ,ןעמָיַאר

 םינַּפ עכעלקריװ סָאד .המשנ ןייז ןופ עירעגַארט יד .םענַאנ.טלעװ סוגידימ
 ןַײז ןקיטסימ וצ ךיז ןטלַאהרַאֿפ םוגידימליד -- .עקסַאמ עדמערפ יד ןוא
 -- ,קרעװ ערעדנַא ןיא ןוא "המכחל ףרצמ} ןיא ליטס רעמלעטשרַאּפ-קידזמר

 לאומש ןוא וניפ הירזע :רעטערטרַאפ עריא ןוא גנוטכיר עשיסקָאדָאטרָא יד
 ןשינעילַאמיא ןיא גנומערֿפש-סנַאסענער רעד ןופ העיקש יד -- ,בהובא

 / .ףעקיטסימ ןוא רעטכיד םלַא אתֹוּנו השמ -- .םוטנדי

 ןצ טסיילפעג ךיז טָאה רוד ןייז רַאפ ''ןליוהרַאפ ןֹוא ןגרַאּברַאפ ,

 "ליד חמלש ףסוי -- רודדזּב רערעגנִיי סַאנעדָאמייד הירַא ךיוא ןביילברַאפ

 (אפור המלש ףסוי) ר"שי תוביּת-ישאר יד רעטנוא טנַאקַאּב רעמ ,וגידימ
 ,(?קינייארוא ןַא ''תדה תניחּב , לעּב םעד) והילא רעטָאפ ןייז .! אידנַאקמ

 עקיטייזליפ ַא ןיז ןייז ןּבעגעג טָאה ,אידנַאק ?זניא םעד ףיוא ?לוּכה בר

 ךעלטנירג שינעילאטיא רעסיוא המלש-ףסוי טָאה זייוולגנִיי ןיוש .ננויצרעד

 ןוא ,ךַארּפש עשיכירג ןוא עשינייטַאל ךיוא ןוא עשינַאּפש יד טרידוטש

 .ַאודַאּפ ןופ טעטיסרעווינוא ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא רע זיא רָאי 12 וצ

 ןקרַאטש ןוא הדמתה רעקיטלַאװנ; ַא טימ ,רוטאנ רעד ןופ טּבַאנַאּב ךייר

 שידנַאקמ ר"'שי סָאװ ,ןפלָאהעגטימ טָאה ץלַא סָאד -- ןסיוו ךָאנ טשרוד

 ןופ ןסיוו ןקיטייזלַא םעד ןיא יקּב רעסיורג 8 ןעוועג רָאי 20 וצ ןיוש זיא

 זעוועג ךיוא וגידימליד זיא ,טצרַא רעשיטקַארּפ רענעעזעגנָא ןַא .טייצ ןייז

 ןטפַאשנסיוו עקיזָאד יד ;טָאנַָארטסַא ןוא רעקיטַאמעטַאמ רעקידנטיידַאב ַא

 רעכלעוו ,?סועלילַאנ ןטנרעלעג ןטמירַאּב םייּב טרידוטש ונידימליד טָאה

 םעטסיס םעיינ םעד טימ ןטנרעלעג ןשידיי ןגנוי םעד טנָאקַאּב ךיוא טָאה

 ןופ וירב םעד ןיא ןבעגעג טרעוװ חחפשמ םוגידימליד ןופ ןיסחויח תלשלש רעד 1

 יליד ףסוי וַא ,ןֹויװעגנָא ךיא םרעװ ירּב ןקיזָאד םעד ןיא ,29 ,"םילֲאא ןיא ץעמ השמ

 ,1591 ינוי ןט16 םעד ןרָאֿבעג ןיא ונידימ

 ןײז ןנעװ יה ןסּועלילַאג ןגעװ םדער וגידיטליד פװ 148 ,'םינג ןיעמ, עו 2

 ,(יּבר םואילילַאג) ןיּבר
26 
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 טנעלמ ,אורַאּפ ןיא טרידוטש טָאה ונידימליד תעּב .קינרעּפוק ןסיורג םנופ
 -לעוװ ,ןאנעדָאמ-יד הירַא ןכוזַאּב טרָאד ןוא קידענעוו ןייק ןרָאפ טפָא רע
 ןגנוי םנופ םענַאּבטלעװ םעד ףיוא העּפשה עסיורג ַא טַאהעג טָאה רעכ
 ;יא טרעקעגמוא ךיז וגידימליד טָאה 1619 ןיא 1 טנערוטס ןקירינַאּבנסױװ

 םידומיל ענייז טריפעג רעטייוו הדמתה סיורג טימ טרָאד ןוא םייה ןייז
 ןופ ןוז ַא .טעּברַא רעכעלטּפַאשנסיוװ רעּביא טכַארּברַאפ טכַאנ ןוא גָאט ןוא
 תוגַאד ןגעוו ןטכַארט טפרַאדעג טינ רע טָאה ,עילימאפ רעכעלנעמרַאפ ט
 ףיוא טלעג ךס 8 ןּבעגוצסיוא ענַאל רעד ןיא ןעוועג וליפַא זיא ןוא הסנרּפי
 סָאד ָאטינ זיא סע ןַא ,רע טרעלקרע ץלָאטש טימ .ןטּפירקסונַאמ ןוא רעכיּב
 ךיז לָאז סע ןוא טעּברַא ןייז וצ קיטיינ ףרַאדַאּב רע סָאװ ,ךוּב עלופטרעוו
 ןייז ןופ ךַאד םעד רעטנוא סידנציז .* קעטָאילּביּב ןייז ןיא ןעניפעג םינ
 ןיי,, סרעוו ךעלטפַאשנסיװ ַא טכַארטרַאפ וגידימליד טָאה ,זיוה סרעטָאפ
 טינ רעֶּבֶָא םיא זיא סע .םענרַאפ ןשידעּפָאלקיצנע ןסיורג ןופ !'ןונבלי
 םייה ןייז טזומעג דלַאּב טָאה רע לייוו ,ןקידנערַאפ וצ סע ןעוועג טרעשַאּב
 -נַאדעג עיירפ ענייז ןגָאזסױרַא טּפָא טנעלפ ברהדןּב רעגנוי רעד .ןזָאלרַאפ:

 םיכוסכיס ןיא טכַארּבעג םיא טָאה סָאד !' ןגָארפ עזעיגילער וצ עגונּב ןעק
 ןוא ,טּבעלעג טָאה רע רעכלעוו .ןיא ,הביבס רעשיסקָאדָאטרָא רעד טימי
 ןוא ןקעטש-רעדנַאװ םעד ןעמענ טזומעג טָאה רע -- ןעוועג זיא ףוס רעד
 רע טָאה ןָא טלָאמעד ןופ .1616 ןיא טָאטשטרוּבעג ןייז ןזָאלרַאפ ןוא טנַאה
 ןיא טזָאלעג ךיז רע טָאה ?לּכ"םדוק .וימי לּכ ןּבעלידנו-ענ ַא טריפעג ןיושי
 -טנַאטסנָאק ןוא ריאק -- סרעטנעצירוטלוק עשינעמלסומ עקיטכיוו יד
 -אילּביּב עקיטרָאד יד ןופ תורצוא יד ןגיוצעג םיא ןּבָאה סע ןיהּוװ ,לָאּפָאנ
 ,ןוחצינ םעד טימ ןעוועג םש-הנוק ךיילג ךיז רע טָאה רִיַאֹק ןיא ..+ ןקעטי
 ןטמירַאּב ןטימ חוּביו ןכעלטנפע ןַא ףיוא ןטלַאהענּפָא טָאה רע סָאװ

 טָאה סָאד .?ןדמחו-ןּב-ילא קיטַאמעטַאמ ןופ רָאסעּפָארּפ ןשינעמלסומ

 -יוברַאֿפ עטנעָאנ ןיא .ןזיירק עשיבַארַא יד ןיא ןעמָאנ ַא ןפַאשעג םיא

 ןיא ?ייוו ,ןעמַיַארַאק עקיטרָא יד טימ ןטָארטעגנײרַא ךיוא רע זיא ןעגנוד:

 -עג ענייז ןגָאזסױרַא רעיירפ טנַאקעג רעדמערפ סלַא רע טָאה זיירק רעייז

 ,"םילאא םוצ המנסה סָאנעדָאמ עז 1

 םוייוו ונידימליד יװ ,"םינפח אלמא ךיוא ןוא "המכח תולבונא וצ עדעררָאפ עז 2

 ,דנעּב 1090 סיױא ןענַאטשַאּב זיא קעטָאילּביּב ןיז זַא ,ןָא

 ,(עּבַאגסױא רעטשרע רעד ךָאנ ןרימיצ רימ) 62 ,20 ,"םילא, עז 3

 ונידימליד טזייװ (22 ,18 ,'םינפח אלמ,) חהרז םִיַארַאק םוצ װירּב ןייז ןיא 4
 ,"םירומלב םאו בָא אנידנמסוקל ךלי םידומחה די יבתּכ תוארל הצורח, :ןָא

 ןטנַאסערעטניא טכיזניח רעשירָאטסיה=רוטלוק ןיא ןקיזָאד .םעד ןגעװ תוכירַאּב 5
 ,50-442 ,16 ,"םילא, 141 ,'םינג ןיעמא עז ,םנעדיצניאי
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 ןרָאװעג רע זיא טעדניירּפַאּב סרעדנוזַאּב .ןזיירק עשינּבר יד ןיא יװ ןעקנַאד
 -םיא בקעי רעקיטַאמעטַאמ ןטנרעלעג ןטימ ,הליהק רעד ןופ םכח ןטימ

 עלעיצעּפס ַא טסאפראפ וגידימליד טָאה השקּב ןייז ףיוא סָאװ ,ינירַאדנַאק

 -:ַאטסנָאק ןייק קידנעמוק ןוא . "םשה תואלפנ , ,קינַאכעמ ןגעוו טעּברַא
 .5 ידרוצמ השמ םִיַארַאק ןטעדליּבעג ןטימ טנעקַאּב ךיז רע טָאה לָאּפָאניט

 סע ;טרָא ןייא ףיוא ןציזנייא גנַאל טנַאקעג םינ רעּבֶא טָאה וגידימליר
 -לָאמ ןוא ײכאלַאװ רעד ךרוד .רעדנעל עיינ ץלַא וצ ןגיוצעג םיא טאה
 ןעוועג זיא רע ּוװ ,עטיל ןוא ןלױוּפ ןייק טגנַאלרעד ךיז רע טָאה עיװַאד
 -ףיוה ןעוועג רע ןיא טייצ לקיטש ַא .טצרַא רעשיטקַארּפ סלַא טקיטפעשַאּב
 בצמ רעלערוטלוק רעסירעדינ רעייז רעד .,ליוויזדַאר טשריפ םייַּב טצרַא
 ףיוא םשור ןקיטלַאװג ַא טכַאמעג טָאה גנורעקלעפַאּב רעקימורַא רעד ןופ
 רעד ןיא זיא טנאסערעטניא ,רעדנעלסיוא ןטעדליּבעג שידעּפָאלקיצנע םעד
 -ַאּב רע ּוװ ,יזנּכשַא ?אומש דימלּת ןייז וצ ווירּב סונידימליד טכיזניה
 טינ ָאד ּבָאה ךיא ,, ;ןלױּפ ןוא עטיל ןיא ןעננערּברַאפ-טייצ ןייז טּביירְש

 -ַאב ריעל ץוח םורַא ץלא ךיא רָאפ טכַאנ ןוא גָאט .ור ןייק טונימ ןייק
 ןיא טינ ןעניוװ תוררש ןוא ןטשריפ עניה יד םערָאװ ,ןטנעיצַאּפ עניימ ןכוז
 גנערברַאפ טייצ עצנַאנ יד .ןצַאלַאּפ ןוא רעסעלש ערעייז ןיא רָאנ טָאטש
 םנימ ןייֵלַא ,רעדלעפ ןוא רעדלעוו רעביא קידנרָאפ ,עטערַאק רעד ןיא ךיא

 וצ טרָאװ ש.ןעמעוו טימס .ָאטינ זיא'ס ןוא םיצירּפ יד ןופ רענידַאּב יד

 -ראפ ןוא דנסיוומוא ךעלקערש קלָאפ עטושּפ סָאד זיא ָאד םערָאװ ,ןדייר

 המודה םע רעתמא ןַא ,תומהּב עמוטש וצ ךיילנ שממ עקַאט ,טּבערג
 | ,5 "רומחל

 רעלערוטלוק רעד םיא ףיוא טכַאמענ טָאה םשור ןרעסערג ַא ךָאנ

 ױזַא ןעזעגסיוא םיא ייּב טָאה ץלַא .ןדיי עשיווטיל-שילוּפ יד ןופ בצמ

 טנַאלק -- שינרעטסניפ קָאטש א, ,טרעּפמולעגמוא הנושמ ןוא דמערפ

 טינ .ךעלקערש זיא .ןסיוומוא סָאד ןוא דרע יד טקעדַאּב --- ונידימליד ךיז

 ןוא תובישי טימ טלופרַאפ זיא דנַאל עצנַאג סָאד סָאװ ,ףיורעד קידנקוק

 ,טסירעדינרעד רעייז דומלּתה דומיל רעד ולימַא זיא ,םישרדמ-יתּב
 ןוא תובישי יד ןיא ךיז ןגָאי סָאװ ,ןשטנעמ רעטנזיוט עלַא יד םעראוו

 זיולּב ןיז ןיא ןּבָאה עלַא ייז ,הכלה ןוא הרוּת ןופ ןרעיוט יד ןיא ןּפאלס

 ערעדנַא ןֹוא חווַאג ,דובּכ ,הסנרּפ :ןקעווצ עלעירעטַאמ ןייר ,ןכַאז-תוימשג

 "שאר ,ןייד ,בר ןרעוו ,ערעירַאק זיולּב ןסיוא זיא ןעמ .תוינּפ עקיטייז

 423 ,'םותח ןיעט, ;165 ,4 ,"םינג ןיעמ, עז 1

 8 ,"םינפח אלמ, 2

 ,"המכח תולבונע וצ עלעררָאפ 5
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 סָאד :ןסערפענכרוד ץלַא טָאה תערצ עקיזָאד יד טָא .להקה שאר ,הבישי

 סלַא זיולּב ,ךאזןּבענ א ,לפט ַא ןרָאװעג זיא עטסקיטכיװ ןוא עטסכעה
 ןרטּפ טייצ עטסעּב יד ...תועיבּת עכעלניילק ןוא ןליצ עקיטשינ רַאפ לטימ
 יז ןּבָאה תוינוציח תומכח ןופ .! םידירי יד רעּביא ןרָאּפמורַא היוא ייז

 ףרַאד ,ייז ןגָאז ,טָאנ ,ןסיוו סערעי ייז זיא טסַאהרַאפ ,ףירנַאּב םוש ןייק
 ןייק ,עימָאנָארטסא טימ קיטַאמעטַאמ ןייק ,הצילמ ןייק ,קודקיד ןייק טינ

 תומכח עכעלטלעוו עֶלַא יד .טינ יאדוװַא עיפָאזָאליפ ןייק ןוא ןוינהה תמכח

 ,ןפױלטנַא ייז רַאפ ףרַאד ןעמ ,טכַארטעגסיױא םלועה תומוא יד סע ןּבָאה

 5 געװ ןקיטכיר םנופ ןריפּפָארַא ,הלילח ,ןענַאק ייז ?לייוו

 ןיא ךיוא רעירפ יוװ ,עטיל רעד ןיא וגידימליד טָאה עקַאט רַאפרעד
 -ַאק עקימרָא יד טימ טפַאשטנטקַאּב טריפעג רענרעג ,רעדנעל-"חרזמ יד

 -פיד טלייצרעד -- טרָאד ּבָאח ךיא,, .םידמול עשינּבר טימ יװ ,ןעמִיַאר

 ןעו טרפּב ,ןטפַאשנסיוו עכעלטלעוו טימ ןעמונרַאפ ךיז ליפ --- וגידימ

 ךיז ןּבָאה ייז רָאנ יו סָאװ ,ןעמָיַארַאק עקיטרָא יד טימ ןענרעל געלפ ךיא

 -ערעטניא ייז .טניירפ עטסעב עניימ ןרָאװעג ייז ןענייז ,רימ טימ טנַאקַאּב

 השקב רעייז ףיוא עקַאט ןוא ,תוינוציח תומכח טימ קרַאטש ךיז ןריס
 ערעזנוא רַאפ טינ ,ןבירשעג קרעו עכעלטפַאשנסיװ עניימ ךיא ּבָאה
 -עטניא ענעי --- טונ רעייז סייוו ךיא םערָאװ ;םימכח ידימלּת ןוא םינּבר
 5 "'םישרפמ ענייז ןוא דומלּת ןטימ זיולּב ךיז ןריסער

 טימ ףיסומ רע זיא -- ךיילנ רעייז עקַאט ייז ןעוט .סָאד ןוא,

 ןבעל ייז ;טיױורּב לקיטש רעייז ךָאד זיא סָאד --- לכיימש ןשינָאריא ןַא

 .םינייד ןרעוו רעדָא תונּבר וצ ךיז ןגָאלשרעד ייז סָאװ ,ןופרעד זיולּב ךָאד

 ,ןכַאז יד ןופ ךָאד זיא םיקסוּפ ןוא ס''ש ןיא תואיקּב רעייז ,תודמול רעייז

 ,"תוצראח רעוֶפ" םעד ןופ ןרָאפנעמַאװצ יד ןגעוו סיװעג ָאד ךיז םלדנַאה סע 1

 ןשידײי םעד ןופ גנוטלַאװרַאפמסבלעז רעד רַאפ "דעוק םעד ןופ םײטַאּב ןוא עלָאר יד

 ןופ םעד .טנָאקַאנמוא ןצנַאגנניא ןּבילּבעג םנייש סע יװ זיא עטיל ןוא ןלױּפ ןיא ץוּניק

 ,ונידימליד םענעמוקעג דמערפ רעטייוו רעד

 םנש ץראה םע התע םיבר ןחו ץרא הסכי ךשחה הנה יכ :3 ,'םינג ןיעמ,

 םישיאה יובר ךועב דומלה אוח רעצמ אלה םישרדמו תובישי ךצרא בחור אלמ יכ

 . םיתלוטמה םג םיחודמו אוש תואשמ תימשנה הלכלכהו היחמח ירחא םיפדור דחאכ םלּוכו

 תויחל םתמגמ לכ הנה ,הכלהב םיניוצמה ןויצ ירעש 'ד תותלד לע םידקושה םהבש

 רקיעהו ללוזל רקיח תויחל םתכמ הלחג הלוח הער וז תובישי ישאר וא םישפוש םידמלמ
 םידיריל תועסמב טירקיִה םינמזח ולכ רשא רהאו ,,םתדובע הירכנ םתלועפ תילכת לפטל

 ץמח ןיא טימואב ,,.הרותב אלו תונוצה המכחב אל וניבה אלו הרעבנ הצעב תואתשמלו
 תונובשחו םידומלה ירועשב . אלו םינוינהו םיצילמ םיקדקרט ,םינונש רוננ יצחב 'דל

 "וכו 'וכו םינכותה

 ,"המכח תולבונא וצ עדעררָאּפ 8
| 4) 
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 'ןרק רעד ןוא טלעוו ר ע ד ףיוא ןעמ טסינעג ייז ןופ טנעצָארּפ םעד סָאװ

 ל5ּכ ייז וצ ךיז ןענָאק תומכח עכעלטלעוו יד .אּבה-םלוע .ףיוא טּביילּב

 דעד רַאפ ןוא ףֹונ םעד ןייַא קינייו ױזַא ךָאד ןעננערב ענעי :ןכיילנ טינ

 םנופ ּפָארא ,עודיּכ ,ךָאד ןריפ ייז -- ךעלדעש יאדוװַא ייז ןענייז המשנ

 ףרַאד ,המשנ ןייז רעייט רָאנ זיא'ס ןעמעוו ,עקַאט רַאפרעד .געוו ןקיטכיר

 ייז םערָאװ ,ןטפאשנסיוו עכעלטלעוו עקיזָאד יד ןופ ןרעטייוורעד ךיז רע

 -נוה ןליטַא ןּבָאה דיי ַא זָאל .עבט רעשידיי תמא רעד רעדיוורעד ןענייז
 ,םידמול עסיורג ןייז ייז ןלָאז עלַא זַא ,ןלעװ סיוועג רע טעװ ,ןיז טרעד

 סעימעדַאקַא עשיפָאזַאליפ עלא יד טינ ףראד רעטשרעבייא רעד םערָאװ |

 םיא ייּב -- קינָאל ןופ ןצעזעג יד טיול ןדָאטעמ עשיטקעלַאיד ערעייז טימ

 יו ןענייז גונעּת רעטסעּב ןייז ,דומלּת ןומ לוּפליּפ רעד זיולּב טּבילַאּב זיא

 םעטָא םעד ףיוא רָאנ ךיז טלאה טלעו עצנַאג יד ןוא םיקולח עשיפירח
 -נוק ןייק ,םיצילמ ןייק טינ ףרַאד אוה-ךורּב טָאג .* לוּפליּפה ילעּב יד ןופ

 סָאװ ,םינשרד יד זיולּב ןלעמענ םיא ;סרענדער-ןייש ןוא רעקידערּפ עקיצ
 טמוק קלָאפ עצנַאנ סָאד ןוא ,םישרדמ ןֹוא תודגַא ףיוא ןניוצענפיוא ןענייז

 ןייז ףרַאד ןעמ ױזַא יו ךיז ןענַאקַאּב ,רסומ רעייז ןרעה זיוה סטָאג ןיא

 .ג"ןעמָאנ ןּביל ןייז ןזיירּפ ןוא ןּביופ ןוא טָאנ ןעניד ,םורפ

 סונידימליד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ רעייז זיא טאטיצ עקיזָאד יד

 ךיוא םיא ךָאנ ןוא ,ץערג רעקירָאטסיה רעד .ןּביירש טרַא ןייז ןוא ?יטס
 ןּבָאה סע ןכלעוו ןיא,, ,שטנעמ ַא סלַא ַאידנַאקמ ר"שי ןרעדליש ,ווָאנּבוד
 -ליפ יד, ."ןעגנומערטש עשייעדיא עטצעזעגנגעקטנַא טרָאּפעגפיונוצ ךיז

 טינ םיא טָאה -- ווָאנּבוד טּביירש --- ונודליּב עשידעּפָאלקיצנע עקיטייז

 ,ןעגנוגייצרעביא עטסעפ ןייק ןוא גנויױשנָא-טלעװ ערָאלק ןייק ןּבעגענ

 רערַאּבצעזרעּביאמוא ןַא זיא סָאד ,"םהיל בה ב אלא םייקתמ םלועה ןיאשג/ *

 ןריפ יז תתעשּב םידמול יד ןופ םעטָא רעד ןסײדַאּב ןָאק "םהילבהב; :ליפשטרָאװ

 ,"לבהפ םרָאװ ןשִיערּבעה טנופ ,ןטײקשירַאנ -- ךױא רעֶּבָא ,םיחוּכיװ עשיטסילוּפליפ

 יד רימ ןעגנערּב ,תואיצמהירקי ַא זיא 'המכה תולבונא רעד לײװ ,ןטרָאד 1

 תונייד וא תונבר ךררש ,םה םמחל יכ םישוע הפיוא :לַאניגירָא ןיא ךיוא טַאטיצ עצנַאנ

 תמיק ןרקהו ז"הועב םהיתוריפ לכוא םדא םירבד ולאו ;חומ הז םיסנרפהמו םייח םח

 קויהה ברו תווגל ןחמ תלעותה טעמש תובמהו תוידומלה ןכ ןיאש חמ ,ב"הועל ול

 לש עבטה דננ םה יכ ,םידוגלה ולאמ קחרי וׁשפנ רמושו ,תויהלאב תויעמהמ תומשנל

 תובישיב 'ד ץפח ןיאש ,סידומלת םלכ ויהיש הצרי האמ שיא ,דילוי םאש ;םידוהיה

 ןיעושעש לכו םידומלתה יקולחב םא יכ םהיכרדו םנויגה ם"ע םהיחוכיובו םיפוסולפה

 םא יכ םהלש םיצילמב 'ד רחב אֹל ןכו םהילכהב אלא םיײקתֿמ םלועה ןיאש םלופלפב

 םהיפמ רסומ םיעמוש 'ד תיבב םידמועה םעה לכו םישרדמבו תודנאב  םינומאה .םינשרדב

 . ,"םידיסח להקב ותלהת 'ד תיקדצ ּונֲתֹי םש םידמול 'ד תא הארילו



 21 ן1" ייּב רוסַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 טָאה רע ;חומ םעד ןעוועג לבלבמ רָאנ םיא טָאה ןסיוו עליפ סָאד ,חכרדא

 -ָאליפ ןשיווצ ,הרוסמ ןוא טפַאשנסיװ ןשיווצ טרעטנַאלּפעג ךיז וימי ּכ

 ןוא םירט ןדעי ףיוא ןייז רתוס אפונ ךיז טנעלפ ןוא הלּבק ןוא עימָאז

 1 "טירש

 טרידומשכרוד םָאזקרעמפיוא ןוא ימ יד ןבעגעג ךיז טָאה'ס רעוו

 -ַאכ עקיזָאד יד זיא'ס קיטכיר טינ טייוו יו סייוו רעד ,קרעוו טונידימליד
 ןיא דימלּת רעלופטנַאלַאט סיײלילַאנ רעקיזָאד רעד טָא .קיטסירעטקַאר

 -רַאֿפ רָאלק טָאה רעכלעוו ,רעטנרעלעג רעשידיי רעטשרע רעד ןעוועג

 יד טכַאמעג ןּבָאה סע שינערעקרעביא עקיטלַאװג ַא רַאפ סָאװ ,ןענאטש

 -ַיג ןפיוא רָאנ טינ ןרעלּפעק ןוא ןקינרעּפָאק ןופ ןעננוקעדטנַא עשינואנ

 .מענַאּב-טלעװ ןכעלשטנעמ ןצנַאג םניא טרעיינ ,עימָאנָארטסַא ןופ טיִּב

 ,עקיצנוק עצנַאג סָאד ?ביטשנמרָאק א יו ןלַאפעצ ךיז זיא לָאמַא טימ

 סוטסירַא ןופ ייבעג עטסַאפענוצ  שינַאטרַאה ױזַא קוס ןטשרע ןפיוא

 .ו"זַאא םילגלג עקידלכש יד טימ ןרעפכ יד ןנעוו ערעל רעד טימ ,םעטסיס

 ןזיוועגסיורא לָאפַא םימ ךיז ןבָאה וויַאנ-שידניס ןוא קיטיינמיג ןיטולחל

 ןכַאמ םולש ידְכֹּב רעקיטעטַאּפירעּפ עשידיי יד ןופ ןעוטפיוא עֶלַא יד

 ןשיווצ ,ןעגנּויושנָא עשילעטָאטסירַא יד טימ ןעגנולייצרעד-?ּכיּב יד ןשיווצ

 ?2םש, םעד טימ טייקכעלּברַאטשמואהטשנ רעד ןופ םעלּכארּפ רעד

 רעד טימ ןדניּברַאמ םיפרש ןוא םיכָאלמ ןיא ןּבילג םעד ןוא ,?עוּפה

 ןעזעגסיוא ךיוא טָאה וויַאנ-שידניס .םילנלג עקיניזטסּוװַאּב יד ןגעוו ערעל

 "עשלמיה, ןנעו תולעס יד ,'דרע , ןּוא ''למיה,, ףיוא ןלייט סָאד

 שיטקַאפ ןענייז "'דרע, יד יו ''למיח , רעד תעּב ,ןטנורג ןוא ןדעיומ

 ןמייו עכעלדנעמוא יד ןיא ךעלעטניּפ עקניניילק עדנטיידַאּב ךיילג עדייּב
 -טסא רעקיטכיט ןוא רעקיטַאמעטַאמ רעטנכייצעגסיוא ןַא .?אטלעוו םנופ

 עשייזיפאטעמ וצ ןטלַאהרַאפ שיטּפעקס דעייז ךיז ונידימליד טָאה ,םָאנאר

 טּבילגעג טָאה רע :ןעמעטסיס עוויטַאלוקעּפס-שיפַאזַאליפ ןוא תורעשה
 םעד ןופ תויַאר ענרעזייַא יד ןיא ,ןטפַאשנסיוורוטאנ עלַאער יד ןיא זיולּב

 ,עשיזיפטטעמ עלַא יד טָא, .ןטקַאפ ענעזיוודעד יד ןומ ,טנעמירעּפסקע

 "רע -- (תויהלא םוארקיש תומכחה) תומכח עכעלטענ ענעפמורעג יױזַא

 ךיז ןציטש -- ץעמ השמ רימלת ןייז ןוגידימליד ןופ ןעמָאנ ןיא טרעלק

 ןזיולּב רעד ןגעוו ,ןרעפס ןנעוו ערעל יד .תודוסי עקירעּבַאלש רעייז ףיוא

 היה אל ךָאָד זיא ץלַא סָאד -- עירעטַאמ רעקידנריטסיסקע ץנעטָאּפ ןיא

 ןיא רָאנ ,דליּב שלַאפ ַא .63 ,ן| 126006ו2ה תס1סקחה 680608 (וב3ה. 1008) 1
 ןוזח ןייז ןיא ןיימשנרעּב ,ש אידנַאקמ ר"שי ןגעוו ךיוא טיג  ,גנוטכיר רעטצעזעגנגעק לַארטעמַאידי

 ,"ַאנירַאטס ַאיַאקסיערװעיג ןיא לקיטרַא רעזנוא עו םעד ןגעװ תוכירָאּב .1928 ,"תורודה.

 4175--172 ,צוע
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 -ַאווג ַא רַאפ סָאװ ,ךָאד ןוא .ּבעוועג-ןיּפש רעטכַארטעגסיוא ןַא ,ארבנ אלו
 ,טרטּפעג תוחוּכ ליפיוו ,ץלַא םעד םורַא טריפעג ןעמ טָאה םיחוּכיװ עקיט
 ,1"ןסָאגרטּפ טניט ןוא ןכָארּבעצ סענעּפ ליפיוו

 טפאשנסיװ ןוא הנומא ןשיווצ ןעגנוָיצַאּב יד ןגעוו עגַארפ עטלַא יד
 ןיא רע :טקנוּפדנַאטש םעיינ ץנַאג ַא ןופ ןטכױלַאּב ןוגידימליד ייּב טרעוו
 -ןזַאּב ייוו צ ןייז טלָאמענ טינ ןענָאק סע זַא ,טגייצרעּביא טסעפ ךיוא
 יו תמא םעד יז ףרַאד ,עקיטכיר ַא הנומא יד זיא , ,ןתמא ערעד
 עקירעּביא ץנַאנ א רעּבָא ןיא סע .? ןגידימליד טרעלקרע ,''ןייז רתוס
 רעד ןשיווצ ןכַאמ םולש ןווּורּפ עלַא יד טָא ,וגידימליד ןָא סזייוו ,ךַאז
 ךָאד ךיז ןטייּב סָאװ ,תורעשה ןוא תוטיש עשיפָאזָאליפ יד טימ הנומא
 רעד ןעוועג זיא'ס .סיורג יו --- ףיסומ רע זיא --- טעז טָא , .? טפָא ױזַא
 רעד ייּב ןטלאהעג ךיז טסעפ ױזַא ןּבָאה סָאװ ,עטנרעלעג עשידיי יד ןופ תועט

 ןוא סאנקסמ יר ןיא טּביױלגעג דנילּב ןּבָאה ןוא ''ןרעפס,, יד ןגעוו ערעל
 עקיטנייה בור סָאד דָארג :םעטסיס רעשיּפָאזָאליפ רעטמיטשַאּב ַא ןופ תורעשה
 -עג קרַאמש ױזַא ןּבָאה ענעי סָאװ ןיא ,סָאד ןפרָאװענּפָא ןבָאה עטנרעלעג
 ,+ 'טנקיילעג ןּבָאה ענעי סָאװ ןיא ,סָאד טנעקרענָא ןּבָאה ןוא ,טּביולג

 יו, רעטנוא ףרַאש סרעדנוזַאּב ראפרעד טכיירטש וגידימליד

 ףיֹוא ךיז טצימש סָאװ ,ןסיוו ןשיווצ דיישרעטנוא רעד זיא'ס טיורג
 ןּביולג ןפיוא זיולּב ךיז ןציטש סָאװ ,ןעעדיא ןשיווצ ןוא ,תויַאר עטסעפ
 -םיר רעד זיא עטשרע סָאד זיולּב .? "ןצנעװקעסנָאק עשינַאל ףיוא רעדָא
 ךיז ןענָאק ייווצ עקירעּביא יד ,קפס ןדעי רעסיוא זיא סָאװ ,תמא רעקיט
 ףיז ףרַאד הנומא יד .?שלַאפ ןוא קיטכיר טינ סלַא ןזײװסױרַא רעּבָא
 -ַאליפ טימ רעּבָא טינ ,ןסיוו ןוויטיזָאּפ םעד טימ ןענעכער זיולּב רַאפרעד

 ןוא טעדנירנַאּבמוא סלַא ןזײװסױרַא ךיז ןענָאק סָאװ ,תורעשה עשיפָאז
 -ןייר ןוא ?וּפליּפ ןויטַאלוקעּפס ןפיוא ליפוצ ךיז טזָאלרַאפ סע רעוו ןוא .שלַאּפ

 -תומימּת יד יװ ךרד ןּבלעז םעד ףיוא שיטקַאפ טייג רעד ,תוחנה עשיגָאל
 ןוא תועימש ףיוא ךיז ןזָאלרַאפ סָאװ ,ןשטנעמ עקידנסיוומוא עקיד

 ,(1629 ןופ עּבַאגסױא רעטשרע רעד םיול ןריטיצ רימ) 41 ' ,"םילא, 1

 תולבונ; ךױא עז ,"תמאל דגנתת אל תיתמא הנומאה םא, ;38 ,"םילאג 2

 ,'תסומה רגנ הינפ ןיעה תדה ןכ םא ךיאוע ;'3 'םע ,6 ,"המכה

 ,41 ,ןטרָאד 2

 ,60 ,ןטרָאד *

 ."הנומאהו הבשחמהו תיתפֹומהו העידיה ןיבש לדבהה ןיבת ןאכמו ; ןטרָאד 5

 תנומאהו חבשחמהו ,םלועל יתמא ןינק אוח תעידיהש הזב ול לדבויש אלא,

 | ,"םיבווכ םינוימד והיש רשיפא
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 ןעניימ ןוא ?יומ וצ ?יומ ןופ ןּבענעגרעּביא ןרעוו עכלעוו ,תוישעמ יילרעלַא

 --- וגירימליד רעטייוו טגָאז --- ,ךיא,, .(40 ,ןטרָאד) תמא רעטיול זיא'ס

 ןעוועג זיא םעלַא םעד ןיא ןוא ,ןּבעל ןיימ ןיא טרעהעג ליפ ױזַא ּבָאה

 ,םעד ןיא זיולּב ןּביילג ןסָאלשַאג טסעפ ּבָאה ךיא זַא ,תמא קיניײװ ױזַא

 ךעלקריוו ךימ ּבָאה ןוא טווּורּפעגסױא לָאמ ליפ ּבָאה ןילַא ךיא סָאװ

 -ענסיוא טינ רעּבָא ּבָאה ךיא סָאװ .תמא עקַאט ןיא'ס זַא ,טגייצרעּביא

 םעד ןנעוו ךיא ליוו --- ןעזענ טינ ןּבָאה ןגיוא ענעגייא עניימ ןוא טשראפ
 ,ןענעקרענָא סע ךיא ףרַאד יצ ןסילשאּב טינ ןָאק ךיא לייוו ,ןדייר טינ

 , | ,1 ןענעקיילּפָא רָאנ .רעדָא

 ןיוש ךיז טרעה ךימלּת סײלילַאג ןופ רעטרעוו עקיזָאד יד ןיא

 ר"שי ..טייצ רעיינ רעד ןופ טסייג רעשיטירק-שיטּפעקס רעד ךעלטייד

 ןשידיי םעד טנַאקאּב טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג ןיא אידנַאקמ

 רעד סָאװ ,טלעוװעעדיא רעיינ רעד ןופ תורצוא עכייר יד טימ רענעייל

 רעד טָאה רע .טקעלּפטנַא טייהשטנעמ רעד רַאפ טָאה קינרעּפָאק ןואג

 -ָאטּפ רעטלַא רעד זַא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא טגָאזעגנָא רעטשרע
 ףרע רעזנוא זַא ןוא טצריטשעגנעמַאווצ זיא םענַאּב-טלעװ רעשיעמָאל

 רעד ךיז טיירד סע ןכלעוו םורַא ,רעטנעצ רעכעלגעװַאּבמוא רעד טינ זיא

 יד ןשיוװצ עקידנטיײדַאּב קינייו יד ןופ ענייא טרעיינ ,לַאטלעװ רעצנַאג

 +עסיורג-קיזיר רעד םורַא דָאר ןקיטלַאװנ ןיא ךיז ןנעװַאּב סָאװ ,ןטענַאלּפ

 זַא ,רעטנוא טכיירטש רע ;רעטייוו ךָאנ ייּברעד טייג ונידימליד .? ןוז

 סָאװ ,הרעשה עטסיירד יד דנצנעלנ טסיטעטשַאּב גנוקעדטנַא סקינרעּפָאק

 ;נופַאשַאּב-טלעװ יד דלַאּביװ :טגָאזעגסױרַא וּתעשּב טָאה שקשרק יאדסח
 !ַאד סע ןעמ ןָאק יו ,טייקסטוג רעכעלדנעמוא סטָאנ ןופ אצוידלעוּפ ַא זיא

 טימ ןיולּב ךיז טצענערנַאּב טפַארק-סגנופַאש עכעלטענ יד זַא ,ןטּפױהַאּב

 רעזנוא טימ ןעמַאזוצ זַא ,ןּבױלג וצ רעכינ ךָאד ןיאס ע ?טלעװו רעזנוא

 -מוא ךָאנ לאטלעוו םנופ תובחר רעכעלדנעמוא רעד ןיא ןריטסיסקע טלעוו

 םשקשרק רעּביא טפָא טרזח וגידימליד .* ןטלעו ערעדנַא עקילָאצ

 -ַאש רטד זַא ה"ד ,תישארּב השעמ ןקידנעטש ןוא ןקיּבייא ןגעוו קנַאדעג

 -- טלעוו יד,, .+רענעכָארּברעטנואמוא ןוא רעקיּבייא ןַא זיא טקַא-סננוּפ

 רע תויתמא תוטעמ ךכ לכ יתיארו תובר ךכ לכ יתעמש ינאו; :83 ,ןטרָאד 1

 אלש המ לבא ,םימעפ המכ יתנחבו יתיסנש הס םא יכ ריכוהלו תכַאל אלש יתטכסהו
 ,"מש יתפש לע הלעא אלו וב שיחכא אלו תמאא אל ֹותֹוארְל יל הרק אל יא יתנחב

 ,ו"א 148 ,141 ,"םינג ןיעמע ,18-17 // , םיִלאג ל

 ,209 'ו ,דנַאּב רעטירד ,קרעװ רעזנוא עז 8

 עו) הדומ ןײלַא רעטצעל רעד זיא ןיגידיטליד ףױא תעּפשה םשקשרק ןגעװ 4
 ,(107--106 ,"המכח תולבונג
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 'זיא ,טכיל ןבעלטעג םנופ גנולַארטשסױא ַא זיא סָאװ --- וגידימליד טנלָאז
 יו קיּבייא זיא טלעוו ענעפַאשַאּב יד .1 "'אפוג טכיל סָאד יוװ קיּבייא ױזַא
 סע רעװ ןוא .? ןָא קיּבייא ןופ ןעמַאזוצ ייז ןענייז עדייּב ,רעמעשַאּב ריא
 ןופ םענייא ןיא רפוּכ ןייק טינ ללּכ רע זיא ,םלועה שודיח ןיא טינ טביולג
 ,תוישעמ עליפ יד ןופ רענייא ןיא זיולּב טנקייל רע ,''הרוּתה ירקיע ,, יד
 תנומא רעד וצ שיטקַאפ ןּבָאה עכלעוו ,הרוּת רעד ןיא טלייצרעד ןרעוו סָאװ
 5. 'טינ תוכייש ןייק

 גנע ןענייז טלעוו יד ןוא טָאג זַא ,קנַאדעג רעשיטסיזָאניּפש רעד טָא

 ךיז טרזח ,ןרעדנַא םעד ןָא רַאּבקנעדמוא זיא רענייא ןוא ,ןדנוּבעגפיונוצ

 סָאד ונידימליד טלעטש -- טסיומוא םינ, .ןוגידימליד ייּב רעביא טפָא

 .,?נַאדעג םעד טגָאזעגסױרַא רעקנעד לייט א ןּבָאה --- 'ש ןפיגא עלעטניּפ
 תצק ובשח ןכ לע) "'אפוג טײהטָאג יד זיא (רוטַאנ יד) טלעוו יד זַא
 ןקיזָאד םעד ןופ קידנעײנסױרַא .(ומצע ?אה אוה עבטהש םיפוסוליפהמ

 םיכָאלמ ןופ ץנעטסיסקע רעד ןיא ונידימליד טנקייל ,קנַאדעג ןשיטסיעטנַאּפ
 טסיילפ רע ןוא .(םילדבנ םילכש) ןטקעלעטניא עקיטסייג ערעדנוזַאּב ןוא
 ןעמ טניימ ,''ךאלמ,, 8 ןנעו ךיז טדער סע ּוװ טרָאד זַא ,ןזייוװרעד ךיז
 םניא ןטפערק יד ןופ םענייא רָאנ ,שינעפעשַאּב קיטסייג דעדנוזַאב ַא טינ

 -טענ רעד ךיז טקעלּפטנַא סע ןכלעוו ךרוד רוטַאנ רעד ןיא רעדָא ןשנעמ

 עדנילּב יד זיא ךעלדעש יו ןוא סיורג יו ןוא,, ,* ןליוו רעשירעפעש רעכעל

 םָאװו יד ןֹופ םענייא ןגָאז טוװּורּפ --- ,וגידימליד סיוא טפור--- !טייקשירַאנ

 5ָאז רע ךאלמ ַא טקיש טָאג זַא --- ,לאיושי ימכח יד סע ןענייז יז זַא ,ןעניימ
 -ַעג יד ןפַאשַאּב טרָאד ןוא יורפ רעד ןופ טכַארט רעד ןיא ןעגנירדניירַא

 ןוא תמא רַאפ ןעמעננַא סָאד רע טעװ ,דניק םנופ טרָאפ רעד ןיא טלַאמש

 -רעד םעד ןיא טשרע טעװ רע ,הּברדַא .ךעלריטַאנ ץנַאנ רַאפ ןטלַאה סע
 ײ-נקוק טִינ ,המכח רעסיורג ןוא טייקרַאטש סטָאנ ןופ זייווַאב םעיינ ַא ןעז

 רעד זַא ,ךָאד טּבױלג םכח,, רענעגייא רעד עקַאט סָאװ ,ףיורעד קיד

 רעקיטלַאװג ןייז טימ טמענרַאפ ןוא רעייפ קידנעמַאלפ ןופ זיא ךאלמ-

 ןעניפעג רע טעװ ץלַא סָאד .טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ?טירד ַא רשפא סיירג

 התלועפו הראההש םלועח ארב רואה ידי לעש, :'א 'םע ,28 ,"המכח תולבונא 1
 ,"םלועה תויהלמ דס אל ןכ רואה תויהל רס אלש ומכ ,,,לעופל םלויה תאצוה איה

 לאה םע דחי םליעהׂשו ,ןסוב אלו הבסב םלועל םדוכ לאהא ;106 ,ןטרָאד 2
 ."ארבנה םלועה םע ארובה היה דימתופ :םַאלּב ןייא םימ רעטײװ ןוא ,"הבהב אל לבא ןמוב

 .תרותה ירקיעמ 'א שיחכמש יטכ אל רפוכ ארקי שודחב רפוכהוע 292 ,
 ,"ופילאל שנלפ התיה אֹל ענמתש מ"ד ,הרותה ירופסמ דהאב רפוככ אלא

 ָאד 8
* 

 .49 ,"םילא, }29 ,"המכחל ףרצמ, ;139 ,97--96 ,ןמרָאד 4



 25 ןריי יב רוטַארעמיל רעד ןופ עֶטְכיִשעג יד

 אוהיךורּב טָאג זַא ,ןרעלקרעד רעּבָא םיא טווּורּפ ,ךעלריטָאנ ץנַאג רַאּפ
 רערטברעדנוו רעד טימ ןעקנָאשַאּב ןעמָאז סנשטנעמ םעד סע טָאה

 רעטומ יד סָאװ ,דניק םעד ןופ םַײק םעד ךיז ןיא טגָארט עכלעוו ,טּפַארק
 ןפורעננַא סע טרעוװו טפַארק עקיזָאד יד טָא ןוא ,ןרָאּבעג רעטעּפש טעוו

 טינרָאג סע טעוו רע ,סיפ ןוא טנעה יד טימ ןפרַאװּפָא סע רע טעוו---ךאלמ ,

 ,1 "ןייטשרַאפ ןענעק

 עלַא יד זַא ,רענעייל םעד {רעלקרעד וצ בנַא ךיז טסיילפ ןנידימליד

 רעדָא זיא ,םיכָאלמ ןגעוו ?לּביּב רעד ןיא טלייצרעד ןרעוו סע ּוװ ,לָאמ

 -יִּב םוצ יו קורדסיוא רעשירָאפַאטעמ-שירעטכיד ןייר ַא טָאלג זיא סָאד

 טכאנ ןייא ןיא ןיא ?ייח סבירחנס ױזַא יו גנולייצרעד רעד ייּב ?יּפִׁש

 ייכ ,ליּפמשיֿב םוצ יו ,רעטרע ערעדנַא ןיא ;הפנמ רעד ןופ ןעמוקענמוא

 -נייַא ןַא יװ רעמ טינ שיטקַאפ סָאד זיא ,ּבייו סחונמ טימ השעמ רעד

 סָאװ .עיזָאטנַאפ רעכעלקנערק ַא טימ יודפ רעקידנסיוומוא ןַא ןופ גנודליּב
 ןיא גנוּבײרשַאּב עגנַאל יד יו ;תוישעמ עכלעזַא וצ ךייש רעטייוו זיא'ס

 ןטייצ סכלמה דוד ןיא הדוהי ןיא חפנמ רעד תעשב ױזַא יו ,םימיה ירבד

 --- ררעווש רעטקערטשעגסיוא רעגנַאל רעד טימ ןענַאטשעג ךאלמ רעד זיא

 רעייז ךָאד ןסייוו רימ,, לייוו ,ןייז ךמוס טינ ?לּכ ייז ףיוא ךיז ןעמ ןָאק

 ןגעו ןלייצרעד ייז תואמזונ ליפיוו ,ןפַארנַאירָאטסיה עיינ יד ןופ טוג

 םִא טנקייל ןוא רתוס זיא רעקירָאטסיה ןייא יו ןוא ןְטייצ עקילָאמא

 .2 "ןטייווצ םעד

 טיפס רע טקרעמַאכ ,םיפשכמ ןוא םירש ןיא ןּביולג םעד ןגעוו

 טַימ טעז רע סָאװ ,םעד .ןיא זיולּב טּביולג רע זט ,לכיימש ןשינַָאריא ַא

 ענעדיישראפ רעּביא ןעננורעדנאו עגנַאל ענייז ייּב ןוא ,ןניוא ענענייא יד

 ,סניוזַָא סעּפע ןענעגעגַאּב ןעמוקענסיוא טינ לָאמ ןייק םיא זיא רעדנעל

 ןיא םינ רעמ ;עטוג-טינ ןיא ןּביולנ םעד ןקיטעטשַאּב ןענָאק לָאז סָאװ

 עקידנופצ יד ןיא ףיוא ךיז ןטלאה םירדש יד זַא ,ןעמ טלייצרעד םירצמ

 ןיא טײרּפשרַאֿפ קרַאטש ןענייז ייז זַא ,ןעמ טנָאז ןופצ ןיא ןוא ,רעדנעל

 * םירצמ

 םענאּביטלעװ ןיטסילַאנָאיצַאררװיטיזַאּפ .ַאזַא טימ ןשטנעמ ַא

 ןעגנומערטש עשיטסימ יד ןעוו ,הפוקת ַא ןיא ןּבעל וצ ןעמוקענסיוא זיא

 טליפעגנא ןּבָאה םילּבוקמ יד ןוא ,ןָאנּבױא ןצנַאנ םעד ןעמונרַאפ ןּבָאה

 ,םישחל ,הלּבח יכאלמ ינימה לֹּכ טימ טלעוװ רעד ןופ לח ןצנַאג םעד

 ,'ב 'מע ,96 ,"המכח תולבונ, }

 ,(1629 ןופ עּבַאנסױא רעטשרע רער םיול ןרישיצ רימ) 'ב 'םע ,29 ,"המכחל ףרצמ, +
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 ןיא גנַאל ןרָאי ןעננעוּברַאפ לָאז רע ןגָארטעג טָאה ?זמ ןייז ;תועּבשה
 ןכעלטלעוו םוצ דשח ןטסערג ןטימ ןטלַאהרַאפ ךיז טָאה ןעמ ּוװ ,עטיל רעד

 :ץיכענרַאפ ךָאנרעד ,קנַאדעגירעשרָאפ ןעיירפ םנופ קנופ ןדעי וצ ,ןסיוו

 ײעגרוּבמַאה רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןיא רעקידערּפ ןוא בר ןופ ןטסָאּפ םעד
 -עגרָאפ טלָאמעד רָארג זיא'ס ּוװ ,םטדרעטסמַא ןיא רעטעּפש ןוא הליהק
 ןכלעו ןיא ,ףמַאק ןשינַארט ןרעוש םנופ טקַא רעטצעל רעד ןעמוקעג

 לאירוא ''ןימ,, ןוא 'סרוקיּפַא, רעכעלקילנמוא רעד ןעמוקעגמוא זיא'פ

 רוטַאנ-רעפמעק ןייק ,אנעדָאמ הירַא יוװ ,רעּבָא זיא וגידימליד .ַאטסָאקַא

 ;עוו--עריטרַאמ ןפיוא ןייג וצ טומ םעד טַאהעג טינ טָאה רע .ןעוועג טינ

 ענייז ןטלַאהַאּב סווּורּפעג טָאה רע .ַאטסָאקַא ןוא סּועלילַאג ןיּבר ןייז ןופ

 רעקיזָאד רעד .טייקמורפ רעטשרמולּכ ןופ עקסַאמ רעד רעטנוא ןעקנַאדענ

 -ימליר רעֶּבָא זיא ,שינעטלעהאב ןיא ןליּפש עקידנעטש סָאד ,דַארַאקסַאמ

 ןופ טפַאז וטימ טלָאצַאּב = טָאה רע ;ןעמוקעגנָא טכייל טינ ןוגיד

 -םנכעל ןייז ןעוועג זיא סע .ןצדַאה ןייז ןופ טולּב ןטימ ןוא ןוורעג ענייז

 ןקיזָאד םעד ןופ עמַארד סָאד ןּא ,המשנ ןייז ןופ קיגַארט עפיט יד ,עמַארד

 -רוטלוק ןוא .ןשינאלאכיסּפ ןסיורג ט טָאה ןשטנעמ ןטּבַאגַאּב ךייר רעייז

 .סערעטניא ןשירָאטסיה
 -נסיוו-שירַארעטיל ןגעוו טמולחעג רע טאה ןרָאי עננוי יד ןיא ךָאנ

 טּבירש -- ,ץרוק ױזַא ךָאד זיא ןּכעל סאד , .טייקיטעט רעכעלטפַאש

 םעּפע ךיז ךָאנ ןזָאל ?טומ רַאפרעד זיא ןשטנעמ ןדעי ףיוא --- וגידימליד

 -רַאפ לענש ַא וצ ןייז ךיילג טינ לָאז רע ,טלעוו רעד ףיוא קנעדנָא ןַא

 ראנ יו ,ךלַאּב ןרעוו ןסענרַאפ טינ לָאז ןעמָאנ ןייז ןוא ןטָאש ןקידנדניווש

 יו "געווסנּבעל ןייז טקידנערַאפ רע

 ןרעדנַא ןכָאנ קרעו ןייא הדמטתה סיורג טימ טּביירש וגידימליד ןוא

 ןוא עימָאנַארטפַא ,קיטַאמעטַאמ ,עימעב ןנעװ :ןטיּבעג ענעריישרַאפ ףיוא

 תומולעּת,, קרעוװ לעיצעּפס ַא טּביירש רע .ןגַארפ עזעיגילער ןגעוו ךיוא

 ,היּבח יכאלמ ןיא ןּבױלג םעד ןוא ףושיּכ ,תועּבשה ,הלּבק ןגעו ''המכח

 .* הנומא רעד ןופ תודוסי-טנורג יד ןגעוו (?וענ ןג) טעּברַא עסיורג ַא ןוא

 -יטעט עכעלטפַאשנסיװ ןייז זַא ,טוג רעייז רעּבָא טייטשראפ ונידימליד

 ײזַא טרינַאמרַאה --- קרעוװ ענייז ןיא ךיז טריּפש .סָאװ ,טסייג רעד ,טייק

 -?עװ ןיא ,הביבס רעד ןיא ןקיטלעוועג סָאװ ,ןעגנומערטש יד טימ קינייװ

 ןיא ונירימליד ךיז טנַאלק -- טאהענ ארומ ּבָאה ךיא,, .טבעל רע רעכ

 .183 ,"םיננ ןיעמ, 1

 אלמ/ 182 ,31-220 ,'םילאא :עו קרעװ םונידימליד עלַא ןופ רעטסייר םעד +

 .27--25 ,"םינפח
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 ןשיווצ רעגניפ םעד ןגײלניײרַא --- יזנּכשַא לאומש רימלּת ןייז וצ ווירּב ַא

 ךיא סָאװראפ דלַאװג ַא ןכַאמ ךיילג ןלעוו ייז ;םיאנוש עניימ ןופ ןייצ יד
 יענערּבראפ וצ ךימ ןייז טיירג ןלעוו ןוא ןלעווק עדמערפ טימ ךימ ץונַאּב

 ענעסקופ ערעייז ןופ ןעלקַאפ עקידנרעקַאלפ יד טימ ,רעליימ ערעייז טימ
 .1 "ןעלדייוו

 זַא ,טלייצרעד ,יזנּכשַא ?אומש ,רענייז דימלּת רעד עקַאט ןוא
 ןיא סע, .טנערּברַאפ ןייֵלַא ןטּפיוקסונַאמ ענייז ךס ַא טָאה ונידימליד
 ךס ַא טָאה רע ױזַא יו -- יזנּכשַא ךיז טגָאלק -- ןלייצרעד וצ רעטיּב
 -עג ,טסָאקעג ימ ליפ ױזַא םיא ןּבָאה סָאװ ,קרעוו עלופטרעוו ענייז ןוֿפ
 ןּביירש טנעלפ רע :רעגייטש ןייז ןעוועג זיא ױזַא ןוא .רעייפ ןיא ןפרָאװ
 וצ טביירש אפונ ונידימליד ןוא 2 ?'ןענערּברַאפ רעייפ ןפיוא -- ןוא

 :ןקורד ''המכח תולבונ,, סניּבר ןייז טלָאװעג טָאה רענעי תעשּב ,ןיזנּכשַא
 טלָאװ ,ןסיוו ןיימ ןָא טּפירקסונַאמ םעד ןעמענוצ ןעוועג טינ טסלָאז וד ןעוו
 5 טנערּברַאפ ןוא ןפרָאװעג רעייפ ןיא גנַאל ןֹופ ןעוועג םיא ךיא

 ןייז ףיוא סָאלש א ןגײלּפױרַא טזומעג טָאה וגידימליד תעּב ןוא
 רעדייא ןענערּברַאפ וצ קרעװ ענייז רעדנסַאּפ רַאפ ןענופעג ןוא ,?יומ
 רעד יו ,ןעזעגוצ ןרָאצ טימ רע טָאה -- טייקכעלטנפע רעד ייז ןּבעגרעּביא
 ,טירפס-הלּבק ינימה לֹּכ טימ טציילפרַאפ טרעוו קרַאמ-רעכיּב רעשידיי

 -ןָאלּפרַאפ סָאװ ,תויתוא יפוריצ ןוא ןוקירמונ ;תועּבשה טימ ליפ ןוא לופ

 טסַאהרַאפ טרעוו םיא ,תוחומ יד ,גנוניימ ןייז טיול ,ןדליוורַאפ ןוא ןרעט

 "ראו קורד םניא ןעז וצ טיירג זיא ןוא האצמה עשינואג סנרעּבנעטוג

 רענערט םעד טרעיינ ,רָאטקטפ-רוטלוק ןטסדנטיידַאּב םעד טינ טָאטט

 ךיז טנָאלס -- ןפייצ עקילָאמַא, .גנודליוורַאפ ןוא שינרעטסניפראפ ןופ

 רעייז טסָאקעג ןבָאה רעכיּב עכעלטפירשטנַאה יד ןעו ---  ונידימליד

 ףיוא רָאנ .;קרעװ עלופטרעוו ןוא עכעלצונ זיולּב ןפיוק ןעמ טנעלפ ,רעייט

 ןּבָאה רעכיּב עקיטשינ ןוא עזַאלצונ יד ,םינלעּב ןעניפענ ךיז ןגעלפ ייז

 עדַאיל ַא ,ץראה:םע עדַאיל ַא טמוק רעּבֶא טציא ,דוביאל ןייג טזומענ
 רע ,םירפס ןסקורד ךיז רע טמענ ;ןסיוװ םיא ןופ לָאז טלעוו יד ?יוװ רע ,רָאנ

 ןעמָאנ ןייז ןוא ןרעטש רעקידנטכייל ַא ןרעו רע טעװ םעד ךרוד טניימ

 ןעמונעג המקנ טָאה רוַּבגֹה ןושמש יױוזַא יװ ,השעמ רעד ףױא גנוליּפשנָא ןַא 1

 .(5--4 ,15 ,םיטפוש) םיּתשִילּפ יד ןופ

 רחהו רבהש םירקי םירובח המכמ דואמ יל רמ יכ; ;148 ,'המכח תולבונ, 2

 .'רוקי רוקיו בותכי :דימת וכרד ךכו .םפרש תועיגי המכ

 יכשויב ילצא םיחנומ ויה אלמלאו ,,,יתעידי ילְב יתיבמ תחקלש םיבתכ םתואש, 3

 ."ספרושו חאה לא רשא שאה לא םכילשמ יתיה ,תרעובמ ינפל חאָה תאו ףרחה תיב
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 .טָאה טלַאטשעג עתמא ןייז .ג 'תורוד עקידנעמוק יד ראפ ןענייש טעוו
 -טניירפ ןיא רעדָא ,ךערּפשעג ןכעלנעזרעּפ ןיא זיולּב ןזיװַאּב וגידימליד
 טנַאסערעטניא סרעדנוזַאב ןיא טכיזניה רעד ןיא .םיבתכמ תפילח ןכעל
 "רַאפ ןוא דניירפ ןייז וצ 108 ןיא טקישעג טָאה רע סאו ,ווירּב רעגנַאל ןייז
 פָאװ ,ווירּב-ידידי א ןיא .? קארט סיוא ןחנ ןֹּב הדז םָיַארַאק םעד ,רערע
 טָאה ,םִיַארַאק א ֹוצ רָאנ ינּבר ַא וצ טינ ןעוועג טריסערדַא וצרעד ךָאנ זיא
 ןפָא :טייהרעטלעטטרשטפ ןּביירש וצ קיטיינ רַאפ ןטלַאהעג םינ ןגידימליד
 ןגעו טרפּב ,ןגַארפ עזעיגילער ןגֶעוװ גנוניימ ןייז סױרַא רע טגאז יירפ ןוא
 -עטיל רעשידיי רעד ןופ גנוצַאשּפָא עשיטירק ַא טינ ןוא הלּבק ןוא קיטסימ
 טכעלטנפערַאֿפ זיא ווירּב ןקיזָאד םעד וצ ריפניירא רעד זיולּב .רומַאר
 "'םינג ןיעמ,, וצ המדקה רעד ןופ םרָאפ ןיא ןּבעל סוגידימליד ייּב ןרָאװענ
 טיול) טכטלטנפערַאּפ לָאמ ןטשרע םוצ טָאה אפוג ווירּב םעד .(1629)

 (שטילַאה ןיא םכח ןשימַיַארַאק םייּב ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,עיּפָאק רעד

 .ףשוח טסיזמוא טָאה לעַאכימ .? (1840) ''םינמח אלמ , ןוא רענייג ,א
 ןטשלעפעג ַא ןרעגייג ןּבעגענרעּביא ןּבָאה ייז זַא ,ןעמַיַארַאק יד ןעוועג

 'מונ ןרעטנוא ךיז טניפעג עיצקעלָאק עטשרע סעשטיוואקריפ ןיא .טסקעט

 טָאה שטיווָאקריּפ עכלעוו ,עיּפָאק (ה"י ןט17 םעד סיוא ךָאנ) עטלַא ןַא 9

 טסכעה זיא סע .םיבתּכ סגתנ ןּב חרז טימ ןעמַאזוצ קארט סיוא טכַארּבעג

 -יניִרֲא םנופ טקעריד ןּבירשענּפָא זיא עיּפָאק עקיזָאד יד זַא ,ךעלנײשרַאװ

 חז , :רעּבײרשּפָא םנופ טפירשוצ יד טייג טּפירקסונַאמ ּבייהנָא ןיא ,לַאנ

 סא איידנקמ אפור המלש ףסוי ר"הומכ יהלאה םכחה חלשש בתכה חסונ

 ""יארקה חרז,, קורדסיוא רעד ."ןתנ ר'מכּב יארקה חרז ר'הומכ םכחה

 רָאנ םִיַארַאק ןייק טינ זיא רעּבײרשּפָא רעד זַא ,ךעלרעּפנײשַאּב טזייװַאּב

 םעד רעדיו טייג וירּב םוצ ריפניירַא םעניימענלַא םעד ךָאנ .ינבר ַא
 ןיא עלעטש דעקיזָאד רעד זיִּב ,הנה דע, :גנוקױעמַאּב ַא סרעּבײרשּפָא
 סיּפדמ רעד טָאה עקירעּביא סָאד .(''םינג ןיעמ , ןיא ה"'ד) קורד ןיא ןענישרע

 רעד יװ ןלעפעג טינ זיא םיא סָאװ ,רַאפרעד ךעלניײשרָאװ ,טקורדעג טינ

 סָאװ ,םילּבוקמ יד ןגעוו גנוניימ ןייז סױרַא ןפָא ױזַא טנָאז רעסאפרַאפ

 ךיז טניפעג רעּבֶא טּפירקסונַאמ ןיא .תמאה תמכה רעייז טימ ןריצלָאטש

 יב 'םע ,7 ףד ,'המכח תולבונא וצ םערעררָאפ 1

 .,ןטֿפירקסונַאמ עטכעלטנפערַאפ םינ ענייז ,1555 ןיא ןרָאּבעג זיא ןתנ ןב תרז 2

 ,לארשי ןּב השנמ ןטנַאקַאּב םוצ װירּב ַא ןוא םיריש ,'םירישה ריש, ףיוא שוריּפ ַא

 ,"עּמָאפ ןיפ קעמָאילּביּב רעד ןיא ןוא קעטָאילּביב-לַאנָאיצַאנ רעדַארננינעל ןיא ךיז ןעניפעג

 ,ןךיא שטמיװָאקריפ םכעלטנפערַאּפ ךייא וירּב םעד סָאה רָאי .ןּבלעו םעד ןיא 8

 ,"רשיה תרנאש לַּפעק ןרעטנוא (עירָאטַאּפװעי) ווָאלזָאג



 9 ןרי יב רוטַצהעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 *טב םעֶד ןופ טסקעמ רעד .! טכַארּבעג רעטייוו ַאד טרעװ סָאװ ,ץלַא
 עקידנטיידַאּבפוא ןיוח) םיטרּפ עלַא ןיא טכיילג * טּפיױקסונַאמ ןדנפערט
 .טמעלטנפעראפ טָאה רעגיינ סָאװ ,טסקעט םוצ (םייוניש עשיטסיליטכ

 -טפַאשלעזעג 8 ךיא ןיּב --- וגידימליד טּביירש --- רוטַאנ ןיימ ךָאנ,
 עכלעוו רעּביא ,ןנעוו יד וצ ,ןטכיש עטיירּב יד ֹוצ טיצ ךימ ,שטנעמ רעבעל
 ריא ןּבעג ןרעלקפיוא ךיא ליוו יז ;קלָאפ םנופ עסַאמ יד טרעדנַאװ סע
 ןומ ןעמ סָאװ ,ןעקנַאדעג עּברַאה ןוא עפיס יד ץוה ,תועידי עקיטיינ יד
 '.ןלוגס ידיחי יד רַאפ ןיולּב ןקעלּפטנַא ךיא לע ייז ןוא ,דוסּב ןטלאה
 | .'"טניירפ ןוא םירבח עטנעאנ עניימ רַאפ

 ריד לָאז ךיא --- ,רעטייוו רע טּביירש --- ,רימ ייַּב טסמעּב וד ,
 םעד טימ ןענעקַאּב רעטנעָאנ ךיז שטנּוװ ןסייה ןייד ןיא ןייז קיפליהַאּב
 ,ןסיוו ייז ָאט .(דומלת ןופ רעגנעהנָא) רעגנעק ענייד ןופ םענַאּב-טלעװ
 ןשרָאפ-רוטַאנ וצ ?וטיּב סיורנ טימ ךיז ןטלַאהרַאפ ןשטנעמ עקיזָאד יד זא
 טשרוד סָאװ ,רעדעי ייז ייּב זיא טסַאהרטּפ ;הריקה רעשיפָאזָאליפ ןוא
 ,עדנילּב עקיזָאד יד מא .םיא וצ ייז ןעיירש *"!אמט וד ,קעוא ,, .ןסיוו ךָאנ
 -מַאז ,ךיור ןוא טניוו ךָאנ ךיז ןגָאי ,ןשטנעמ עלופ תועשר ןוא סַאה טימ
 יד .ןטיײקשירַאנ טימ ייז ןעגנערּבראפ געט ערעייז ;ּביוטש ןוא יורטש ןעל

 רעביא ןציז ,''תוּפילק ,, טימ עדעדנַא יד ,''תוריפס,, טימ ןָאט וצ ןּבַאו
 יד יװ .הרוא ירעש , ןוא ''זונא תננ, םעד רעּביא ,''הריצי רפס, םעד
 ייז ןלייצרעד ױזַא ,הנבל רעד ייּב קידנציז ןעלּפָאלּפ סָאװ ,רעּבײװ עטלַא
 ןיא ,רפוש ןינע ןיא ןקעטש סָאװ ,תודוס יילרעלּכ ןגעו תוישעמ עדליוו
 ייז .םינינע עפיט עכלעזַא ןגעוו ךָאנ ןוא ,ךיד ןטסקנערּפשענ סוניִבֶא בקעי
 --אפ ייז ןענייז םיּתשִילּפ יד .יוװ ,תובָא יד ןוא טָאג ןגעוו הּפ-לוּבינ ןדייר
 -פִא ןיא ,תולונס ןוא תועימק ןיא ןּביױלג ,תומש ןוא ףושיּכ ןיא טּביולנ
 -עַּבָאֹּב ערעייז ןרעה וצ דנַאש ַא טושּפ זיא'ס .תועּבשה ןוא ןכערּפש
 יד ןוא יאדמשַא םעד ןנעוװ ,תיליל רעטלַא ןוא רעגנוי רעד ןגעוװ תוישעמ
 -ײטַאב רעייז ןוא תויתוא ּב''כ יד ןנעוו ,תלחמ --- םידש עלַא ןופ עמַאמ
 תשורי ;הרוסמ טסייה סָאד טָא ןוא ..גנופַאשַאּב-טלעװ רעד ןיא גנוקיל
 יז טֶא טימ טנכערענּפָא ךיז ? קרעװ לעיצעּפס ַא ןיא ּבָאה ךיא ?תובָא
 ןגעװ ערעל רעייז טשינ וצ טכַאמעג ,(הרז הדובע ידבוע) רענידנצעג

 ףירבד ֹורׁשֲע אֹל יִכ ראשה טימשה םיפדמה יכ הארנכו םופדב אצמנ הנה רע 1
 אצמנ י"כב לבאא ..הלבקח תמכחב םיראפתמו םילבוקמ םשב ,.,םיראתמל ףינחה אלש
 ."הארת רשאכ הככ

 ליד ןופ תורוש:סולש יד םימ סַאלּב עטצעל סָאד ם"עפ טּפירקסונַאמ םניא 2
 "בנײנעב ךיראא אלע :רעמרעװ יד ײּב רעּביא ךיז טסיײר םפירקסונַאמ רעד) ווירב סוגידימ

 ,"המכח תומול;ת ןייז קפס.ילּב ָאד טניימ וגידימליד 8
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 רעד זַא ,ןזיוװַאּב ןעמעלַא ראפ תויַאר ערָאלק טימ ,תוריפס ןוא תוליצא
 רפס םעד ,ןסקיוועג עדליוו ןוא רענרעד טימ לופ ןיא 1 "םינומר סדרַפ
 -אבמוא ןַא םעּפע רָאנ ,הנקה ןּב אינוחנ 'ר טינ ןפַאשַאּב טָאה ''ריהּבה,
 ןוא ,טרעטנָאלּפרַאפ ןוא טיידדרַאפ זיא ''םיהלא תוכרעמ , רעד ,רעטנַאק
 .ןעקנַאדעג ןוא ןפיוו ןיא םערָא זיא ןואיל יד השמ רעטסּוװַאּב רעד
 ערע ןופ רע זיא טייוו רָאנ ,ןּפיל יד ףיֹוא ןעמָאנ סטָאג קידנעטש ןגָארט
 ,םישחל ןוא תועימק ,תועּבשה ערעייז טימ סיורג ךיז ןכַאמ ייז ;רעצרעה
 ---ןזייווַאּב רעדנּוװ עסיורג תולוגס ערעייז טימ ןענָאק ייז זַא ,ןייֵט ןדייר ייז
 ןענייז גילפ עטסדנימ ןייק ;שינעדנעלּברַאפ ןוא לדניווש רעטיול ןיא סָאד

 -עשטנעמ ערעטסניפ ,עקיטשינ עניילק ,ןּביירטרַאפ וצ דנַאטשמיא טינ ייז
 טינ ייז זָאל !טניירפ ןיימ ,ייז ןופ ךיז רעטייוורעד --- ייז ןענייז ךעל
 רעטשרמולּכ רעייז ךרוד ןריפרַאפ טינ ךיז זָאל ,ןטערטרעביא לעווש ןייד
 ערעייז ןיא טכיל ןעניפעג טסעוו טשינ ןייס .,.טייקמורפ ןוא תודיסח

 -רַאפ רעייפ ןפיוא ייז טסעוו תעּב ייז ייּב רעפעּב ךיז םערַאװ --- רעכיּב

 םנופ ןוא טייח םנופ קרעוו יד ןערּברַאפ ׁשֵא וצ ןוא ליוק וצ .ןענערּב
 / ןיא טרָאװ סטָאג ןכוז ןענָאק םינָארַאנ ןֹוא םישּפיט זיולּב ;יטַאנַאקיר

 תדובע, רעד ,"םלענה שרדמ,, רעד ,''לאיזר,, רעד יוװ םירפס ענױזַא
 יז ןעדַאשט ןוא ןרעכיור ןעוט סָאװ ,''רהוז ינוקיּת , יד רעדָא ''שדוקה

 .ןעמיוק םנופ ךיור רעד

 ךיא זַא ,רעטייוו ונידימפיד טּביירש ,ןעניימ טינ רעּבָא טסלָאז

 -ךעד רימ ןּבָאה ערעדנא סָאװ ,דוסי ןפיוא זיולּב םילּבוקמ יד ןגעוו דייר

 -הלבק יד טרידוטש קיסיילפ ּבָאה ךיא זַא ,תודע ןיימ זיא טָאנ .טלייצ

 ריד ןָאק ךיא ןוא ,ןטעטירָאטױא עטסערג יד ייַּב תינויע ןוא תישעמ

 סָאר ,ןייז תוכז דמלמ ייז ןוװּורּפ קידנעטש ןליפַא געלפ ךיא זַא ,ןרעווש

 ןענָאק רנַאש ,רעייז ןקעדראפ וצ ןוװּורּפ עלַא ןוא ןפלָאהעג טינ רעּבָא טָאה

 ןטימ םניא ןקעדרַאפ וצ ןוז עקיטכיל יד קשח רעד יװ ,הלועּפ עּבלעז יד ןְּבֶאה

 סיור ןוא ליטש ךיז ןטלַאהעג ןוא ןניוושעג ׁשטָאכ ייז ןטלָאװ ..גָאט ןלעה -

 -רַאפ טנָאקענ זיא סע יוװ ייז ךָאנ ןעמ טלָאװ ,םישמיט רַאפ טסַאּפ סע יוז

 זנוא ףיוא ןצייר ,טניימ עטסנרע יד יװ רעּבָא זנוא ןלַאּפַאּב יז ,ןנָארט

 ,ןעיירש ייז .רענטרעגנייוו ערעזנוא ןברטדראפ ןוא טניה עדליוו יד ןָא

 רעד ןופ ןטסימ יד ףיוא ךיז ןרענלַאװ ןוא רעטעג עדמערפ ןעניד רימ זַא

 ןיא טנקייל סע רעװ זַא ,ןרעלקרעד ןצ הּפצוח יד ןּבָאה ייז ;עיפָאזָאלימ

 ןכֹוז קר ןעוט ןילַא ייז ןוא ,תורוּת עדייּב ןיא טנקייל רעד ,''תוריפס , יד

 ןכַאמ יייז .ןסעגרַאפ ייז ןעוט אמונ הרוּת יד ןוא הרוּת רעד ןיא תודוס
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 יוצ טינ לדניווש רעייז וליפַא רעֶּבֶא ןענָאק ייז ,''רהוז,, ןּטימ סיורג ךיז
 זַא ,ןרעכיזרַאפ ייז :ןגיױא יד ןיא ןעמעלא ןפרַאו טינ ךיז לָאז רע ןקעד
 טבַארּבעג ךָאד ןרעוו טרָאד ןוא רעסַאפרַאפ ןייז זיא אנת רעד ןועמש
 יי רעטרעדנוה טימ רעטעּפש טּבעלעג ןּבָאה סָאװ ,םיארומא ןופ תועד

 , .ןרירפוצמוא וגידימליד זיא םילּבוקמ יד טימ זיולּב רעּבָא טינ
 טעטונאלב ֿפארשי קלָאפ ץנַאנ ןיימ --- ,וגידימליד סיוא טפור -- ייז רָאנ
 תומולח עשיטסַאטנַאפ ןוא ןשזַארימ ךָאנ ךיז טגָאי ,ןגעו עשלַאפ ףיוא
 לָאמַא רעּבָא ךָאד זיא סע .ןסקיוועג עדליוו ןוא רענרעד זיולב טלמַאז ןוא
 רעטכעוו עיירט יד ,םיאיבנ עסיורג יד ןֹופ תורוד יד ןיא ,טייצ א ןעוועג
 ןוא ,ןדיי ייּב ןעוועג ןַאד ןענייז םימכח ןוא עטנרעלעג עליפ ;קלָאפ םנופ
 ןשידיי םייּב ןטסנוק ןוא ןטפַאשנסיװ יד טילּבעג טלָאמעד ןּבָאה ןייש יו
 ;לשווק יד טנקירטעגסיוא ,טסייג רעד זיא ןכָארּבעג --- רעּבָא טציא ,קלָאפ
 -ַאֹּב ,קלָאפ םנופ רעריפ יד ןענייז רעטסניפ ןוא דנסיוומוא ,ןסיוו ןופ
 ןדעי ףיוא ייז ןקוק דשח טימ ,ךעלרעמעק עגנע ןיא ךיז ייז ןּבָאה ןטלַאה
 ---'תוינוציח,, תומכח ןרָאװעג ייז ייּב ןענייז תומכח עלַא ,ןסיוו ןופ לַארטש
 עשידיי יד ןיא ןרָאװעג זיא רעטסניפ ןוא ,עטכַארּבעג ''דמערפ,, רעד ןופ
 תומכח ןופ ןסייוו ,קלָאפ םנופ רעטכעוו יד ,םינּבר עקיטנייה יד .ןטלעצענ
 ייז ניוט סָאװ .?זייא ןטימ סקָא רעד יו רעמ טינ גנושרָאפ-רוטַאנ ןוא
 ןייז ,טינ ייז ןפיירגַאּב קרעו סטָאג !ןצעזעג-רוטַאנ ייז ןפרַאד סָאװ ,ןסיוו
 סאיבנ םוצ ייז ןּביילּב ביוט ;ןייטשרַאפ טינ ייז ןליוו ןפַאש רַאּברעדנּוװ
 טָאה רעוו -- טעז ןוא ןניוא ערעייַא ךיוה רעד ןיא ףיוא טּבייה ;רעטרעוװ
 ,1 "!ןפַאשַאּב ץלַא סָאד

 טימ קָארט סיוא חרז םִיַארַאק םעד ןָא טזייוו וגידימליד יוו םעדכָאנ
 טלַאה ,ןעמענרַאפ ךיז ףרַאד רע רדס ןכלעוו ןיא ןוא םידומיל ערעסָאװ
 -רַאפ ךיז ףרַאד '!ארמגח ירפפ , יד טימ זַא ,ןענערָאװ וצ םיא קיטיינ רַאפ רע
 ןוא אנּת סלַא ןטליג ליוװ ןוא דובּכ ךָאנ ךיז טגָאי סָאװ ,רעד זיולּב ןעמנענ
 רעּבָא ;ןייז וצ סנרפמ ךיז ןופרעד ןפָאה סָאװ ,יד רעדָא ,לארשיב לודג

 ,ןּבָאה טינ 53 סע ןפרַאד ייז ,ןעמִיַארַאק יד ח"ד ,!'ארקמה ילעּב , י
 יוזא ייז טָאה ןעמ סָאװ ,םילשמ ערעייז טימ םישרדמ יד ךָאנ םרפּב
 .5 ךעלענילפ-סיקשערעמ יו קיטיינ

 סונידימליד ןדנוּברַאפ גנע ךיוא ןענייז ןעמָאנ סנתנ ןֹּב הרז טימ
 -נסיוו רעד .טכעלטנפעראפ ייז טָאה אפוג רּבחמ רעד סָאװ ,קרעוו עקינייוו

 ,13-- 9 ,ןטרָאר יי

 ףא אנת ארקיש הֶצריִש ימל אל םא ,ארמגה ירפסל ךרוצ ןיא} ; 14 ,ןטרָאד 5
 ארקמ ילעבל םלואו ,חרותה ילעב לכ תילכת חוו ,הרהטנ הנממ סנרפתהלו ,ארומא
 ,"םילמגה יפנככ םהל םהש ,םילשטהו םישרדמה ש"כו ,םיליעומ םניא



 נרעב ניצ י ר"ד 3:

 וצ ווירב ַא ךרוד טדנעװעג ךיז טָאה קָארט סיוא םִיַארַאק רעקיריגַאּב
 ףלעווצ ןרעלקרע ךעלריפסיוא םיא לָאז רענעי ,השקּב ַא טימ ונידימליד
 :ןסיוו ןופ ןטיּבעג ענעדיישרַאפ ףיוא ןגָארפ עקיטכיוו רעייז םיא רַאּכ
 -עג םיא ייּב רע טָאה ךיוא .גנושרָאפ-רוטַאנ ןוא עיפָאזָאליפ ,עיגָאלָאעט
 ונידיסליר- .ןבאגפיוא עשיטַאמעטַאמ עלַאסקָאדַארַאּפ 70 ןרעלקרע ןטעּב
 ץטלעטשעג ףלעווצ יד ןופ ןדעי ףיוא ;ןטעּב גנַאל טזָאלעג טינ ךיז טָאה
 .עפס ַא ןיא ןוא ,טעּברַא רערעדנוזַאּב ַא טימ טרעפטנעעג רע טָאה ןגַארמ
 -עטַאמ 70 יד טרעלקענפיוא ''םותח ןיעמ , ןעמָאנ ןרעטנוא קרעוו לעיצ
 12 יד ןופ ךעלנעמ רַאפ ןענופעג רעּבָא טָאה רע .ןסקָאדַארַאּפ עשיטַאמ
 -טסא ןעלדנַאהַאּכ סָאװ ,יירד עטשרע יד זיולּב ןכעלטנפערַאפ וצ ,ןטעּברַא
 ,םעטסיס רעיינ סקינרעּפָאק ןופ גנופכיילַאּב רעד ןיא ןגַארפ עשימָאנָאר
 ןיא ''םינג ןיעמ ,, ןעמָאנ םעד רעטנוא ןענישרע ייז ןענייז 1629 ןיא ןוא
 ןבלעז םעד ןיא זיא'ק ּוװ ,יירעקורד סלארשי ןּב השנמ ןיא םַאדרעטסמַא
 ."םותח ןיעמ,, סונידימליד ךיוא ןענישרע רֶאי

 ןיא טּביירש ונידימליד תעּב ,הצילמ עטושּפ ןייק טינ רעּבָא זיא סע
 טרעדנַאװ סע זו ,ךַאילש ןטיירּב םוצ טיצ ךימ,, :ןתנ ןּב חרז וצ ווירּב ןייז
 יפיוא ןענַאק םיא לֶאז ךיא ידכּב ,ןומח רעטושּפ רעד ,םלוע רעסיורג רעד
 -ײנ םיא ןיא ךיז טָאה קרַאטש וצ .''תועידי עכעלצונ םיא ןבעג ,ןרעלק
 לָאז .רע ,רָאטַאטיגַא ןֹוא רערעלקפיוא ןַא ןופ טנעמַאדעּפמעט רעד טריּפש
 .סקלָאפ עמיירב יד ןרעלקפיוא קשח םעד ןקיטשרעד קָיור ךיז ןיא ןענָאק
 :טרטש ןוא ןעננויושנָא עשיקנערפטלַא יד ןגעק ףמַאק ַא ןריפ ןוא ןטכיש
 ןיא רע .ךטלדעש ןוא רענָאיצקַאער רַאפ ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,ןעגנּומ
 טָאה ,אנעדָאט-יד הירַא יו .ןעוועג טינ רוטַאנ-רעפמעק ןייק ךיוא רעּבָא
 ףרעהעג טינ ,ןזיוועגנָא רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ יו וגידימליד ךיוא
 טומ ןקיטיינ םעד ןּבָאה סָאװ ,רעטסיוג עטלָאטשעג טסעפ ,עצלָאטש יד ֹוצ
 ;קירתונשסע ןַא ןריפ וצ ןסָאלשטנַא ןוא ןְכֶא ,טפַארק עשילַארָאמ יד ןוא
 ןיא ןגָארט ייז סָאװ ,תמא םעד רַאפ ןוא ןלַאעדיא ערעייז רַאֿפ ףמַאק

 ױעשילַארָאמ ןייז ןיא ןייז הדומ רעּבָא ךיז טמעש ונידימליד .ןצרַאה
 וצ ךיז רע טסיילפ ,ןרעפטנערַאפ ךיז אפונ ךיז רַאפ ידכּב ןוא ;טײקכַאװש
 ןטייצ עֶלַא ןופ רענעמ עסיװרג עלַא -- ןילַא רע רָאנ טינ זַא ,ןזייוורעד
 רעד רַאֿפ ןעגנויושנֶא ןוא ןעגנונייצרעביא ערעייז ןטלַאהַאּב ןנעלפ
 ןעגנוגייצרעּביא ערעייז ןטלַאהַאּב .ןזיירק עטייוו יד רַאפ ,טלעוו רעטיירּב
 ןּב השמ ֹונֹּבר יו רעפמעק רעקיטומ אזא ,! דומלּתה ימכח יד ןגעלפ
 ןגָאזסיױרַא ןפָא טַאהעג ארומ טָאה ןוטלּפַא רעסיורג רעד ךיוא .? ןומיימ

 .37--34 ,"המכח תולבונג 1
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 ךיוא .1םילשמ ןוא םיזמר טימ ןדייר רַאּפרעד טגעלפ רע ןוא ,תמא םעד
 ןג תמא םעד טינ ןנָאז ,ונידימליד ףיסומ ןיא ,רעקנעד עקיטנייה יד
 וצ םיּכספ ןענייז ייז זַא ,טשרמולב ךיז ןכַאמ ןוא םיחלג יד ןענעפנח
 ונירימליד טגנעֶרּב ,ןרעפטנערַאפ וצ ךיז ידכּב .* תועד עשלַאפ ערעייז
 דלמ רעד ?ואש תעּב זַא ,טלייצרעד טרעוו סע ּוװ ,הדגַא עטלַא ענייש ַא
 טָאה ,ןטָאש סאיבנה לאומש ןפורעגסיורא רוד ןיע ןיא טָאה ה לארשי ןופ
 -עשידרע רעד ףיוא ןעװעג ןיּב ךיא תעּכ , :ןלואש טרעלקרע ןפָא רענעי
 ,טגָאזעג מינ תמא ןצנַאנ םעד ךיא ּבָאה ,רקש ןופ טלעוו רעד ּיוא ,טלעו
 ךיא ןעו ,טציא .ןענענרה ךימ טסעוװ וד טַאהעג ארומ ּבָאה ךיא לייוו
 םעד רָאנ ןרעה רימ ןופ וטסעװו ',תמא ןופ טלעוו רעד ןיא ךימ ןיפעג
 ,ג 'תמא םענייר

 ןיא רעייט ,טַארקַאס רימ זיא רעייט :וליפַא טגָאז ?טרעוו טלַא ןַא
 טשטייטרַאפ ,ךָאד .ץלַא ןופ רערעייט רימ זיא תמא רעד רָאנ ,ןוטלּפַא דימ
 יד זיולּב רעביא רעּבָא ןעמ טינ תמא ןרעייט ןקיזָאד םעד ,ונידימליד
 יד ןהנעט טסיזמוא טינ ןוא ,(ןיעונצל אלא התוא ןירסומ) הלוגס ידיחי
 -עשַצּב עלַא יד ןשיווצ ךיז טָאה הביּת רעד ןיא ןחנ ייּב זַא ,רעגָאזלטרעוו
 ןייק טלעוו יד ךָאד ןַאק םיא ןָא לייוו ,רקש רעד ךיוא ןענופעג ןשינעפ
 ונידימליד טרעלקרע -- 59 א רימ ןופ ןּבָאה טסלָאז , .ןּבָאה טינ םויק
 וצ ןעננילעג טעװ ריד זַא ,ןעניימ טינ לָאמ ןייק טסלָאז --- רענעייל םעד
 סיוא רעטַאפרַאֿפ םנופ םענַאּבטלעװ ןקיטכיר םעד רָאלק .ףיֹוא ןסיוורעד.

 ענעגרָאּברַאפ ידי טקעלּפטנא ןענייז ןיילט טָאנ רַאפ רָאנ .קרעװ עניז
 4 "ץראה סנשטנעמ םנופ ןשינעפיט

 ענייז ןגָאזסױרַא ןּפָא טופ םעד טאהעג טינ טָאה סָאװ ,וגידימליד
 רע .ןגיװשרַאפ ןצנַאג ןיא ןייז טלָאװעג טינ ךיוא םָאה ,ןעקנַאדעג עיירפ
 יװ ,רענעי .אנעדָאמ יו ןעלטימ ערעדנַא טצונעגסיוא ייּברעד רעּבָא טָאה
 ךיז ןטלַאהַאּב ,שינעטלעהַאּב ןיא ןליּפש רעדָא טגעלפ ןעועג ןּבָאה רימ
 טנעלפ רע רעדָא ,וארבנ אלו ויח אל סָאװ ,ןעמענ עטכַארטעגסיױא רעטנוא
 ןדייר --- ינוברנ השמ ןוא ארוע ןּבא םהרבַא ןופ ךרד ןטלַא ןפיוא ןייג

 111 ,"המכח תולבונא 1

 וננמו יפוסולפ םישוע רשאכ םתועטלו םינווח ינהכל םינפ ריבסהלוא :ןטרָאד *
 ' ,"םתמועל םיוחתשמו םיכרוכ

 אמלעב אניוח ןוכיבנ אנױה דכ :ל"א :'ב 'םע 20 ףד ,"המכחל ףרצמע 5
 ינימ עמשת אל טושקד אמלעב ןאכ אנא םרב ,יננילפקת אמלד ךניט אנליתדד .רקשד
 ,"טושקד ילימ אלא

 רריל ךשפנב המדת אלש ריב רסומ ינא לודג ללכוא :20 ,"המכחל ףרצמ, 3
 ,'בל תומולעת ערוי ודבל םשה יִּכ ,םהירפס ךותמ םירבחמה תעד םוסלי
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 -רעוו עּבלַאה ןוא ןשינערעהוצנָא ,םיזמר רעטיול טימ ,ןושל-םוטש ףיֹוא
 -רַאפ ןקיטרַאנגיײא ןַא טימ טצונאּב ךיז טָאה רעּבָא וגידימליד .רעט
 -עג ןּבָאה סָאװ ,תואצמה ענױזַא ףיוא ןלַאפ טגעלפ ןוא ליטס ןטלעטש
 סוגידימליד ראפ ןענייז שיּפיט .תועיבצ רעשיטִיוזעי רעתמא טימ טקעמש
 -ַאּב ןרעוו סע ּוװ ,''םילא,, ןיא .''המכחל ףרצמ , ןוא ''םילא,, ןייז חסונ

 ךיא םרעיינ ,ןגַארּפ עשיטַאמעטַאמ-שימָאנַארטסַא רָאנ טינ טלדנַאה |

 ונידימליד טכַאמ ,רעטקַארַאכ ןשיגָאלָאעט-שיּפָאזַאליפ ןופ ןעמעלּבָארּפ
 םעד רעטנוא ךיז טלַאהַאב ןוא ,'רשֹּכ לסיפ ריזח,, ןופ ?עטשנָא םעד
 .ץעמ השמ ןוא ןתנ ןּב חרז ןעמִַיַארַאק יד ,רערעראפ ייווצ ענייז ןופ םעריש

 ןוא ןרעדנַא םוצ רענייא ןּביירש ייז סָאװ ,ווירּב רעייז רעּביא טקורד רע

 ןגידימליד זַא 4 ןזיווַאב טלױּב רעֹּבָא טָאה רענייג ;אפוג םיא וצ ךיוא

 ןוא סנגייא ןייז ךס א דוסּב טלעטשעגניירַא ווירּב עקיזָאד יד ןיא טָאה

 ,ןעמיַארַאק ייווצ ןופ ןעמענ יד רעטנוא ךיז קידנטלַאהַאּב ,ןפוא ַאזַא ףיוא
 טייצ רענעי ראפ ,ענעגייא ענייז דנַאבַארטנָאק רותֹּב ךרוד רע טלגומש
 סיורא טיג רע טנָאז ננּוױשנָא-טלעװ ענעגייא ןייז .ןעקנַאדעג עיירפ רעייז

 סצעמ ןיא ןּבענענרעּביא טרעוו יז רָאנ ,ןעמָאנ םענעגייא ןייז רעטנוא

 עשימַארנָאיּב רעביא טיג ץעמ וו ,(81--27 ,''םילא ,,) ןתנ ןּב חרז וצ ווירּב

 -ָאק ףיוא קוק סונידימליד טימ ךיוא טנעקַאּב ןוא ןיּבר ןייז ןגעוו םיטרּפ

 -בָארּפ עשינָאלָאעט עקיטכיוו עקינייא ףיוא ןוא ןעננוקעדטנַא סקינרעּפ

 רעד ןיא .דניק-רעדנּוװ ןטימ השעמ יד זיא שיּפיט סרעדנוזַאּב .ןעמעל

 טשריפ םנופ ףיוה םייּב טצרַא סלַא טכַארּברַאפ טָאה ונידימליד סָאװ ,טייצ

 ןעגנולקעג ןלױּפ ץנַאג רעּבכיא תוליחק עשידיי עלַא ןיא טָאה ,ל?יוויזדַאר
 ךָאפ ןוא תואיבנ טנַאזעג טָאה סָאװ ,עלעגנִיי רעגנידיירג קירָאי-ריּפ ַא טימ

 ,ףיורעד סידנקוק טינ .רעדנּוװ עטסערנ יד ןזיוװַאּב ןניוא יד ןיא ןעמעלַא

 ןגָאז קינייוסיוא רע טגעלפ ,ירבע טטַאקעג םיוק טָאה דניק סָאד סָאװ

 ןעמוק ןגעלפ טעטש עלַא ןופ .רחוז רעדָא דומלּת םעד סיוא ןטָאטיצ עצנַאג

 ייּברעד ןוא ,רעדנּוװ עסיורג ,סָאד ןניוא ענעגייא טימ ןעזייּב ןשטנעמ

 ןליזָאד םעד ןופ רעטָאפ ןכעלקילג םעד תונּתמ ענייש טימ ןעקנעשַאּב

 -ַאּב תומיתח עקיטנעהננייא טימ ןּבָאה םינּבר עטסערג יד .,דניק-רעדנווו

 .יײּברעד ןֹוא ןעזענייּב ןײלַא ןּבָאה ייז סָאװ ,רעדנּוװ עסיורג יד טקיטעטש
 -רעדסיוא טָאנ ןופ סָאד טֶא טעוו רשפא זַא ,גנונעפָאה יד טגָאזעגסױרַא
 -םיוא ןייז הכוז דניק-רעדנּוװ עטקידעננַאּב שרוקח-חור טימ ןוא עטלייוו

 טימ ידכּב ,גניריירג ןייק טזָאלעג ךיז טָאה וגידימליד .''ץס,, םעד ןסעד
 םעד ןגעוו טלייצרעד ןרעוװ סָאװ ,רעדנּוװ עלַא יד ןעז ןגיוא ענעגייא

 .װ"א 92 ,90 ,89 ,50 עז טסקעט ןשטיײד ןיא | ,עדעררָאפ  ,"םינפח אלט, ג
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 וצ ןעגנולעג ךיילג וגידימליד זיא טרָא ןפיוא .עלעגנַיי ןקניניילק ןקיזָאד
 םלגניי םעד דצפ ?דניווש ַא יו רעמ טינ זיא ץלַא סָאד זַא ,ןזייוורעד
 .תונּתמ טימ טלעג ךס א טואנעגסיוא ןפוא ַאזַא ףיוא טָאה סָאװ .,רעטָאפ
 -ץיצאטיגַא סלַא לדניווש ןקיזָאד םעד ןצונטיוא ןסָאלשַאּב טָאה וגידימליד
 --ךעש רעד ןגעק ןוא ןומה ןקידנסיוומוא םנופ ןּביױלגרעּבָא םעד ןגעק לטימ
 ָאד ךיוא רָאנ .םיסינ ילעּב ןוא ןעמשיילעּב ענעדיישרַאפ ןופ עלָאר רעכעל
 טצונ רע ;ןעמָאנ םענענייא ןייז רעטנוא סורַא טינ ונידימליד טערט
 -רַאפ ןענייז סָאװ ,םיא וצ ווידּב סנתנ ןּב חרז ןופ םענייא סיוא ייּברעד
 קדאטש ווירב ןקיזָאד םעד ךיוא טָאה וגידימליד .'!םילא ,, ןיא טכעלטנפע
 ןגידימליד ייּב ןא ךיז טגערפ ןתנ ןּב חרז .ןקורד ןראפ !!טעברַאעגרעּביא,
 ןעמ סָאװ ,רעדנּוװ ןיא ןוא םידש ןיא ןּביולג םוצ ךיז טלַאהרַאפ רע יו
 עשינַאמ ןוא םישחל ,תועּבשה .,תועימק ןופ ףליה רעד טימ ןָאט ןָאק
 סע ןעמ ןאק יו ,םּּה תלאש ַא קארט סיֹוא חרז ךיוא טנערפ בנַא .תולוגס
 רעילאדָאּפ ןופ עלעגנַיי עניילק סָאד טגָאז'ס סָאװ ,תואיבנ יד ןרעלקרעד
 ןיא ?ףושיּכ השעמ זוא סָאד רעדַא ךאלמ ַא םיא טיוא טע טרער יצ ?טנַאק
 אחו ,ןייז קפוסמ טינ רענייק ךָאד ןָאק ,טוט עלעגניי סָאד סָאװ ,רעדנּוװו יד
 ,םינּבר עטסערג יד ןופ ,םענייא ןופ ווירּב ַא .רימ רַאפ טגיל טָא :היאר
 עדעדנַא עליפ ןוא רע זַא ,תודע טגָאז ךענעי ןוא ,ווָאנַאטאס סיוא טייח 'ר
 -ךיא ןוא .ןעזענוצ ץלַא סאד ןניוא ענעגייא ערעייז טימ ןּבָאה ?ארשי ילודנ
 םיא טימ ןיילַא ךיז טלָאז ריא ידכּב ווירב םעד רעּביא עקַאט ְךייַש קיש
 חרז רעּבָא טמוקַאּב ענַארּפ רעקיזָאד רעד ףיוא רעפטנע ןַא .1 ןענָאקַאּב
 ,חילש ַא ךרוד רעדיוו עקַאט רָאנ ,ונידימליד ןופ טקעריד טינ ןתנ ןּב
 ומות יפל חישמכ ץעמ ךיז טכַאמ ןחרז וצ ווירּב ןייז ןיא .ץעמ השמ ךרוד
 עליפ ןוא םינּבַר עשיליוּפ עטסערנ יד ױזַא יו ,אחרוא בגַא טלייצרעד ןוא
 רעגנידיירג סִאָד סָאװ ,רעדנּוװ יד ןעז ןעגנַאנעג ןענייז ןשטנעמ רעטנזיוט
 טָאד זא ,ןזיוורעד טָאה ונידימליד יּבר ןייז רָאנ ,ןזייװַאּב טגעלפ דניק
 2 רעטָאפ סדניק םעד דצמ לדניווש רעטיול זיא

 ;טרָאװ קיצנייא ןייק טימ ּפִא טינ היורעד ךיז טפור אפונ ונידימליד
 רעװָאנַאטַאס םעד טרָאװ ייּב טרָאװ ּפֶא טקורד רע :ךַאז ןייא רָאנ טוט רע
 -עגוצ טשרמולּכ םיא טָאה קָארט סיוא חרז טִיַארַאק רעד סָאװ ,ווירּב סבר
 טקישעג טָאה בר רעוָאנַאטַאס רעד סָאװ ,ווידּב ןקיזָאד םעד ןיא .* טקיש
 םיסינ יד ןגעװ תולעּפתה סיורג טימ טלייצרעד טרעוװ ,נרעּבמעל ןייק

 15 ,"םילא, 1

 0 ,ןֿפרָאד 3

 ,65 ,ןטרָאד 7
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 ענענייא ענייז רַאפ ןזיוװַאּב טָאה דניק עדַאּברעדנּוװ סָאד טָאװ ,תואלפנו
 ---םייח 'ר בר רעד טקידנערַאפ--ָאד ?ייצרעד ךיא סָאװ ,ץלַא סָאד , ,ןגיוא
 ןקיזָאד םעד ןופ ּבָאה ךיא סָאװ ,םעד ןגעק םי ןיא ןּפָארט ַא שממ ןיא

 יד ןענייז טשטנעּבעג -- ' !הלא ?לכ התארש ןיע ירשא , ''!ןעזעג דניק
 .ווירב ףוס םוצ בר רעד סיוא טפור ,ןעזענ ץלַא סָאד ןּבָאה סָאװ ,ןגיוא

 -עלדניוש ַא ןטטאלרטש ַא ױזַא יו ,טנעמוקָאד ןקיזָאד םעד טָא

 ונידימליד טָאה ,בר ןקיטלינכיילג ןעמורפ םעד ןרַָאנ םוצ טכַאמעג טָאה

 -עד טָא זַא ,טיג רעייז טייטשרַאפ רע .םישורּפ םוש ןָא טכעלטנפערַאפ

 ליפ טקריװ ,ןרעדנַא םעד טקיש בר ןייא סָאװ ,ווירּב-תודירי רעקיזָאד

 ןוָאלראפ טינ ךיז רָאט ןעמ ,, .טעלפמַאּפ רעטספרַאש רעד יוװ רעקרַאטש

 יו ,ויַאנ יו ,טעז טָאנ ,םינּבר ערעזנוא ףיוא ,רעטכעוו ערעזנוא ףיוא

 סטבינעניוט עדַאיל א ,רעלדניווש רעטסדנימ ַא .ןענייז ייז קיּבילגטיײל

 .םָאד טגָאז רע רָאנ ,וגידימליד טגָאז ױזַא "'!זָאנ רעד ייּב טכייל ייז טריפ

 םעד ּפֶא טקורד רע סָאװ ,טימרעד זיולב ,םוטש קידנגייווש ,רעטרעוו ןָא

 | .וָאנַאטַאס סיוא בר ןעמורפ םנופ ווירּב-תולעּפתה

 רעמ טינ ןעוועג רעּבָא זיא סנילעּב םעד עלעגנִיי ןטימ השעמ יד
 וצ ונידימליד רַאפ ןעוועג זיא רעקיטכיוו ליפ ;דָאזיּפע רעקילעפוצ ַא יו
 -רעּבא ןרעטסניפ ןופ גנוטסעפ-טּפיוה יד ןּבָארנרעטנוא ןוא ןפמעקַאּב

 סונידימליד טיול ,ןעמַאטש םיא ןופ סָאװ ,רוקמ ןטסקיטכיװ םעד ,ןּביולג

 ןוא ,ןראּברעדנּוװ ןוא ןכעלריטַאנרעּביא ןגעוו סעדנעגעל עלַא ,גנוניימ

 ,םישחל ןוא תולוגס עשינַאמ עֶלַא יד ךיז ןעמדיוו ןוא ןרעמ םיא קנַאדַא
 םילבחמ ינימ עֶלַא ןיא ,תועימק ןוא תועּבשה ןיא ןּביולנ רעדנילּב רעד

 ,רהוז םעד --- קיטסימ ןופ וּבילּכ םעד ,תיישעמ הלּבק יד --- םיקיזמ ןוא

 אנוש רענעסיּברַאפ רעד ןעווענ ונידימסליד ךיוא זיא ַאנעדָאמ-יד הירא יו

 טָאה אנעדָאמ רעסייא רעירפ דנטיידַאּב ךָאנ ןוא ,הלּבק ןוא קיטסימ ןופ

 "?ןלעטשזיולּב , ןסָאלשַאּב ונידימליד טָאה ,ןּבירשעג ''םהונ ירא, ןייז
 רעּבָא זיא ףמַאק ןיא .רהוז םעד ןריטידערקסיד ןוא ,תיישעמ הלּבק יר

 .טנעה יד ןיא רעוועג קיטרַאנגײא ץנַאג א טימ ןטָארטעגסױרַא ונידימליד

 טרעוו סע ּוװ ,'תדה תניחּב,, רעשיטסילַאּבַאק-יטנַא טונידימליד והילא

 זַא ,גנוניימ רעד ןגעק טפסעקעג תויַאר עכעלטפַאשנסיוו-שיטירק טימ

 ןוא ,רי-בתּכ ןיא ןּבילּבעג ץלַא ךָאנ זיא --- רפס שינומדק ַא זיא רהוז רעד

 ךייר ױזַא ןּבָאה ןעגנומערטש עשיטסימ יד ןעוו ,ןטייצ סוגידימליד ןיא

 טָאה'ס רעוו ןטלעז ןוא ןרָאװעג ןסעגרַאפ ןיטולח? רע זיא -- טילבעגפיוא

 ייא ןּבעלוצפיוא ןסָאלשַאּב טָאה אידנַאקמ ר"שי .םיא ןופ טסוװועג ךָאנ

 ,רעירפ עו 1
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 בנַא ןוא ןדייז-רעטלע ןייז ןופ קרעוװ ענעסעגרַאפ סָאד רוד ןייז ןופ ןורכז
 תלבק ןופ רענגעק םענעסיּברַאֿפ אזַא ןופ טרָאװסולש ןטימ ןעמַאזוצ ךיוא
 -כױרַא ןפָא טומ םעד טַאהעג טינ רעּבָא טָאה ונידימליד ,יזנּכשַא ?ואש יו
 -רעד טכַאמ רע .''תדה תניחּב , לעּב ןטימ חעד ןייא ןיא זיא רע זַא ,ןזייוו
 ןיא רע .רענגעק רענעדײשטנַא רעד זיא רע זַא ,לעטשנָא םעד רַאפ
 ןיא, ךוּב עכעלדעש עקיזָאד סָאד סָאװ ,טקִיורמואַאּב קרַאטש טשרמולּכ
 ןסָאלשַאּב ראפרעד טָאה רע } טלעװ רעצנַאנ רעד רעביא טײרּפשרַאפ
 רעפטנע ןייז טימ ןעמאזוצ ,בנַא ,רָאנ ,תונעט- ענייז עלַא טשינ וצ ןכַאמ
 סיזנּכשא לואש טימ אפוג ''תדה תניחּב,, םעד ךיוא לייוורעד רע טקורד
 ךיז טקעלּפטנַא 1 טפירשנגעק סוגידימליד ןיא עקַאט ןוא .טרָאװד סולש
 יו .רעינאמ עשימעלָאּפ עקיטראנגייא ןוא חסונ סונידימליד ןטסטלוּבכַא
 -ץרַאװש ןופ ווירב, עטמירַאּב יד ןופ רעסַאּפרַאפ עטנַאקַאּבמוא יד
 ףיוא טערט ױזַא ,((חס6 סטפסוגזטעטווה .עװסזטזחו ''סעקינהאמ

 דע רע .קַאמורפ ןטָאװעמּת א ןופ עקסַאמ רעד רעטנוא סױרַא וגידימליד |
 ףיוא ןוא קיטסימ ןופ קרַאטש טלַאה רע .לבוקמ רעסייה סלַא ךיז טרעלק
 ?ואש) ריִמְלּת ןייז ןופ ןוא ''תדה תניחב, לעב םעד ןופ ןלַאּפנָא עלַא יד
 סלא רָאנ ,תויַאר עשיפאזָאליפ טימ טינ ןרעפטנעּפָא רע טעוו (יזנּכשַא
 -ףעפעג רעּבָא זיא הלּבק ןופ ''דניירפ,, רעקיזָאד רעד י ןימאמ רעטושּפ

 "'המכחל ףרצמ , ןייז ןיא רעביא טרזח רע .אנוש םענעפָא םנופ רעכעל |
 רע ;הלּבק רעד ףיוא טכַאמ ''תדה תניחּב,, לעב רעד סאוו ,ןלַאֿפנָא עלַא
 ששרמולכ ץלַא סָאד ןוא ,רעננעק-הלּבק ערעדנַא ןופ תועד יד ךיוא טננערּב
 ערעייז טעדנירגַאבמֹוא יו ,ןזייוורעד ןוא ןרעפטנעּפָא ןעמעלַא ייז ידכּב
 -רעּביא טשינ ןוא ןָאלּברַאפ יֹוזַא רעּבָא זיא רעפטנע רעד .ןענייז תונעס
 דעסַאפרַאֿפ רעד טמענ ,טנעמָאמ ןייא ףיוא ,גנולצולּפ ןוא .קידננייצ
 -רעדמוא ךיז רַאפ טעזרעד רענעייל רעד ןוא ,םינּפ םנופ עקסַאמ יד ּפָארַא
 יד ףיוא לכימש ןשינָאריא ןטימ רעקיטירק ןשיטּפעקס םעד טרַאװ
 ,רענעייל ןווַאג םנופ קזוח ייּברעד ךָאנ טכַאמ רעמַאפרַאפ רעד ןוא ,ןּפיל
 ירכּב זַא -- ,ונידימליד ןסאלעג טלייצרעד -- ,טפָא ץנַאג טפערט סע;
 ;פירשעג רעכיּב יד ןיא ןרעוו ,הררש ַא רעדָא טָאנעצעמ ַא ןָאט וצ בילוצ
 ,5שמל ,טָא ...טינ םעד ןיא !םיולג ַאפונ םירּבחמ יד סָאװ ,ןכַאז עכלעזַא
 תמכח רעד רַאפ טסעפ ייטש ןוא ןפָאזַאליפ יד ןגעק ךיא ּביירש טציא ,ךיא
 סעד ןגעוו ךימ טָאה סע סָאװ ,רַאֿפרעד זיולּב רעּבָא ךיא וט סָאד .הלּבקה
 טציא טלַאה רעכלעוו ,ןטשריפ עשידיי עטסבושח יד ןופ רענייא ןטעּבעג

 .1629 ןיא לעוַאב ןיא "המכחל ףרצמ, ןעמָאנ ןרעטנוא טכעלנפערַאפ 1
 ,28 ,"חמכחל ףרצמ, ?



 ְו גרע בניצ ;י ר"ר 228

 ,טעדניירפַאּב רעייז םיא טימ ןיּב ךיא לייוו .םילּבוקמ יד ןופ קרַאטש רעייז

 העד רעדנַא ןַא ןרעוו גָאט ןקידנגרָאמ רעּבָא רע לָאז ,בילוצ םיא ךיא וט

 ןּביול לָאז ךיא ,ןטעּב ןַאד ךימ טעוװו רע ןוא ,עיפָאזָאליפ ןעמוקַאּב ביל ןוא

 ,ןדנעל עניימ ןטרוגנָא ךיילנ ךיא לעװ --- ןיירא גָאט ןיא עיפָאזָאליפ יד

 ךיילג ןוא 1 "קנַאדענ ןשיפָאזָאליפ ןראפ ןפמעק תובהלתה סיורג טימ ןוא

 -עגנָא רעדיוי טרעוו ,גנורעלקרע רעקידהּפצוח-שיניצ רעקיזָאד רעד ךָאנ

 "סימ רעסירתובהלתה רעד זנוא רַאפ טייטש רעדיװ ןוא ,עקסַאמ יד ןָאט

 "םימשיתַארי ַא טימ ןוא ןגיוא עטצָאלגרַאפ טימ טלייצרעד סָאװ ,רעקיט

 עסיורג יד ןוא ,םילּבוקמ עקילָאמַא יד ןגעוו תוישעמ עכעלרעדנּווו םינּפ

 י"רא רעד ןזיװַאּב גנַאל טינ טשרע טָאה'ס .סָאװ ,םיתפומ ןוא םיסינ

 לָאז ןעמ סָאװ - ,ןעוועג ףָאזָאליפ ןייא שטָאכ לָאמַא ןעוו זיא יצ ,, .שודקה

 ארצמ, לעַּב רעד טגערפ --- ''?םיתפומ עכלעזַא ןלייצרעד םיא ןנעוו

 עקידנגלַָאפ טיינ ,טרַאװרעדמוא ץנַאנ ,ףֹּכיּת עקַאט ןוא .* ''המכחל

 זיא .גנידיירג סיוא עלעגניי ןשיליוּפ ןטימ השעמ יד רעּבָא , :גנוקרעמַאּב

 ךיא ןעוו ,גָאט ןּבלעז םעד ןזיוורעד סאד ּבָאה ךיא יו ,?דניווש רעטיול

 ףערעטלע סוגידימליד עקַאט טריטיצ טסיזמוא טינ ,+ "ןעמוקעג ןיהַא ןיּב

 ןופ עלעטש עקיזָאד יד "'םהונ ירא, ןייז ןיא ,ַאנעדָאמ-יד הירא ,רודדּב

 זַא ,וגידימליד ןגעוו גנוניימ ןייז ןקיטעטשַאּב וצ ידכּב ,'חמכחפ ףרצמ ,

 ,הלבקה תמכח ןופ רעקידייטרַאפ ַא רַאפ טשרמולּכ ךיז טלעטשרַאפ , רענעי

 .ענױזַא ןוא .+"'רעננעק רענעדײשטנַא ריא רע זיא רעּבָא ןתמא רעד ןיא

 רעניילק ןייק טינרָאג ןיא "המבח ףרצמ,, ןיא ןעניפענ ןעמ ןָאק ןלעטש

 *'תדה תניחּב, לעּב' רעד סָאװ ,תויאר עֶּכַא ,לשמ5 ,טגנערּב וגידימליד .לָאצ

 שינומרק ןייק םינ זיא "'רהוז , רעד זַא ;ןזייוורעד וצ ידכּב סױרַא טפעטש

 יד סינ ןסידירּפַאּב םיא זַא ,לעטשנָא םעד טשרמולּכ טכַאמ ונידימפיד ,רפט

 רעּבָא זיא קיטירק זייז ,םיּכסמ טינ יז טימ זיא רע ןוא תויַאר עקיזָאד

 רש ֹוא ךלמ תשקבל אשוג זװ יא לע םירפס ורבח תמכוא :20 ,ןטרָאד 11

 "ד תרועל יתאצו םיפוסולפה דנג ןאכ בתוכ יכנא הנתו ,.,םינימאֹמ םגיאש המ ובתנו

 הניפ ובבל רשא הדוהי יוש םיפולאה 'אמ יִתֹוצ ןכ יכ ,הלבקה תמכח דעב ץילהל

 ןוצר קיפהל ידומלמ יתינפ ותבהא תותובעב דמצנ יתויהבו ,םילבוכמה ירבדל םויה

 ינממ שקביו האיפוסוליפה תמכחל ואתיו יתא היהת תרחא חור לחמל םאו ;יתוממור

 יצלח רבנכ .רוזאאו םישות ץלחא ינא -- הבישות םידיגנ ןיבו הממורתהו הלסלס רמאל

 ."םיפוסוליפה דעב ןגהל

 יב 'םע ,15 ףד ,ןטרָאד 2

 : : ,ןטרָאד 8

 רע ּוװ ,41 עז םרפב ,66-65 ,50 :ןטרָאד ךיוא עז ,64 ,"םהונ ירא, 4

 ,"האופר ךרדב הכמ ר'שי ר"רח} : ןוגידיטליד ןגעװ
 ןגג

 .םנָאז
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 ףימ תונעט ענייז טקידנערַאפ אפוג ְךע זַא ,רעגייטש ןוא טרַא ַאזַא ןופ
 תניחב ,, לעּב םעד סיוא ןכּב ןעעז רימ,, :ענימ רעשינחצנ רעקידנגלַאפ
 ןעוועג סלַאפנדעי זיא רהוז םנופ רעסַאפרַאפ רעד זַא ,ןיילַא תויאר ''תדה
 סָאװ ,םילּבוקמ בור סָאד יו ץראה"םע ַאזַא טיִנ ,ןשטנעמ רעקידנטיידַאּב ַא
 רעסיוא ןוא ,םישרפמ ענייז ןוא דומלּת ןיא העידי םוש ןייק וליפַא ןּבָאה
 ,טינ ןּביולג סָאװ ,יד וליפַא ,רענגעק יד ןליפַא ...טינרָאג ייז ןסייוו הלּבק
 זַא ,הרומ ךָאד ןענייז ,ןּבירשעג רהוז םעד טָאה יאחוי ןּב ןועמש 'ר זַא
 ףידג םדִא ןַא ןעוועג זיא ,ןואיל-יד השמ ןגָאז רימָאל ,רעסַאפרַאּפ ןייז
 "תרה תניחּב, ?לעּב רעד .1 "הלּבקה תמכח ןיא יקב רעסיורג ַא ןוא
  -הנושמ ענױזַא טפָא ץגַאג ןעמ טננעגַאּב רהוז ןיא זַא ,רעטנוא טכיירטש
 ןמימ ןייז גישמ ןוא ןעיידרַאפ וצ ךעלגעממוא זיא'ס סָאװ ,ןלעטש עקיד
 ץיימ , רעד ףיורעד טרעפטנע ,''תמא עקַאט זיא סָאד, .לכש ןכעלשטנעמ
 םיוא ןטאטיצ עכלעזַא עליפ ךיילנ עקַאט טגנערּב ןוא ,ונידיפליד ''רשוי
 .הנעט "תדה תניחּב , לעּב םעד דנצנעלג ןקיטעטשַאּב סָאװ ,רחוז םעד
 ךיוא זַא ,ענימ רעוווַאנ א םימ ףיסומ ןגידימליד זיא ,רעּבָא ןסייוו רימ,
 רעּבָא ןענייז רימ ,ןלעטש עּברַאה עכלעזַא ןַארַאפ ןענייז רומלּת ןיא
 2 'ןיימ רענעגרָאּברַאפ ַא ןטלאהַאּב יז ןיא זיא םּתסהרמ זַא ,רעכיז|
 רימ ןרעוו רשוי-ץילמ ןוא דניירפ-הלּבק ןקיטרַאנניא ןקיזָאד םעד יב
 -טייצ ַא זיולּב זיא סָאד ,הלּבק טימ ךיז ןעמענרַאפ זַא ,רָאװעג ךיוא
 זיא ןּבענּפָא םעד טייצ ליפ ןוא (תואדּפרּפ םה הלּבקה השעמ) ּביירטראפ
 תועבשה ןוא תועימק ןזַא ,זנוא רע טלייצרער ךיוא ןיאדּכ םינ יאדװַא
 ,ןוקירטונ ןוא (םילבה םה תועימקהו םישחלה) ןטיײקשירַאנ רעטיול ןענייז
 טלייצרעד ךיוא ? ?יּפש-רעדניק זיולּב -- תויתוא יפוריצ ןוא תואירטמינ
 ןיא ןייג וצ העדּב טינ ?לּכ טָאה רע זַא ,'המכחל ףרצמ , לעּב רעד זנוא
 סאו ,םינשדד ןוא (וננמזּבש םילּבוקמה) ''םילּבוקמ עקיטנייה , ןופ געוו
 עייַאנ ןוא ,הרוּת רעד ןופ טשּפ ןתמא םעד ןּכרַאדרַאפ ןוא ןעיירדרַאפ
 רָאנ ,טסקעט םעֶד ןּברַאדרַאפ טינ,, טסייה סָאד זא ,ךָאנ ןעניימ ןשטנעמ
 ,"ןקעלטטנַא תודוס

 ווי ,נרוּבמַאה ןיא ןּבירשעג ונידימליד טָאה ''המכחל ףרצמ,, םעד
 ןיא קרעװ ןייז רע טָאה טקידנערַאפ ,ןשרד-לעּב ןוא בר ןעוועג זיא רע
 תעשּב גרוּבמַאה ןופ קעװַא זיא רע ןיהּוװ ,טדַאטשקילג עלעטעטש םעניילק
 רעסַאפרַאפ רעד טינ קרעו סָאד טָאה טכעלטנפערטפ רָאנ ,ערעלָאכ רעד

 ,22-21 ,"המכחל ףרצמ, 1

 ,28--21 ,ןטרָאד 5
 א 'םע ,13 ףד ,ןסרָאד 4



 גרעבניצ ,י ר"ד = | 20

 .(1699 לעזַאּב ןיא) יזנּכשַא לאומש דימלּת רעמַאדרעטפמַא ןייז טרעיינ ,אפונ

 טייווצ א סונידימליד וצ תוכייש עטנעָאנ ַא טָאה דימלּת רעקיזָאד רעד

 .''חמכח תולבונ, ןעמָאנ ןרעטנוא 1631 ןיא ןענישרע זיא'ס סָאװ ,סרעוו

 -םיזמר סוגידימליד ''המכח תולבונ , ןיא טמוקַאּב יזנּכשַא לאומש קנַאדַא
 ,ןטּפירקסונַאמ עליפ סוגידימליד ןופ .חסונ ןקיטרַאננייא ץנַאג ַא ליטס

 ענעדיישראפ ןּבילקעגסיוא יזנּכשַא טָאה ,ןענומעג םיא ייּב ךיז ןּבָאה סָאװ

 ןוא ןנַארפ עזעיגילער-שיּפָאזָאליפ ןעלדנַאהַאּב סָאװ ,ןציטַאנ ןוא םירמאמ

 הלּבק) הלּבק רעשיטערָאעט טימ ןדנוּברַאפ גנע ןענייז עכלעוו ,ןעמעלּבָארּפ

 טשימעגסיױא ןוויִּכַא טימ רע טָאה ןטעּברַא עקיזָאד יד .(תינויע

 ןוא ןעקנַאדעג עטצעזעגננעקטנַא יד .רדס םוש ַא ןָא רעדנַאנַאכרוד
 תובהלתה רעטסערג רעד טיס ;ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ןנלָאפ ןעגנוניימ

 ;םידימלּת ענייז ןוא שודקה י"רא םנופ הרוּת יד טּביולענ טרעװ

 עקיזָאד יד קידנּבױפ ןוא םיחבש טימ קידנעטש עקַאט ,בנַא רָאנ

 ןעגנּויושנא ןוא ןעקנַאדעג ערעייז ןרעוו ,ןיירַא גָאט ןיא זיּב םידימלּת

 -עגמוא דליווהנושמ ַא ןעמוקַאּב ייז זַא ,םרָאפ ַאזַא ןיא ןּבעגענרעּביא

 עטצָאלנרַאפ טימ ,םינּפ ןטמורפרַאפ ַא טימ ץלַא סָאד ןוא .ןעזסיוא טרעּפמול

 ירעו ,אחדוא בנַא ,ייברעד עקַאט ןוא .דיסח ןקידרעייפ ַא ןופ ןניוא

 ןגעו ןעגנּויושנָא עלַאקידַאר רעייז ענענייא סונידימליד ןטכָאלפעננייַא

 החנשה רעכעלטענ ןגעוו ,םיכאלמ ןופ תוחמ םעד ןגעוו ,גנופַאשַאּב-טלעוװ

 ווירּב סוגידימליד טסורדענּפָא זיא קרעוו ןצנַאנ םנופ שארּב ןוא .וו 'זַאא

 יטכַאמענ טימ ,ליטס-רוחנדינס אזַא ןיא ךיוא ןּבירשעג ,רעּבעגסױרַא םוצ

 קרַאטש טשרמולּכ ןיא רע .רעמכעלענ ןקיכעטש םענעטלַאהַאּב ןוא זנור

 זימּכסה ןייז ןַא סע טכעלטנפעראפ רענעי סָאװרַאפ ,דימלּת ןייז ףיוא זנורּכ

 .סורד םוצ טיירגענוצ טינרָאג ךָאנ ןענייז סָאװ ,ןציקס ןוא ןטנעמגַארפ

 -םיוא ןופ שימעגסיוא ןדליוו-חנושמ ַאזַא ןכעלטנפערַאפ טע ןעמ ןָאק יו

 רעמנוא ךָאנ ץלַא סָאד ןוא ,ןרעדנַא םעד רתוס זיא רענייא סָאװ ,ןצַאז

 -ַאַּב ךיִז השוּב א טושּפ זיא ,ןוגידימליד ,םיא .ןעמָאנ סוגידימליד ,ןייז

 ןנעוו ןסיוו טינ לי סָאו ,שינעעזרַאפ ַאזט טימ םוקילּבוּפ ןרַאפ ןזייוו

 ,קירָאטער רעטיוּבעג ןייפ ןוא ליטס םענייש ןופ ןצעזעג

 ,ןרירפוצ ןעוועג טינ ןתמא רעד ןיא ונידימליד זיא ,טנייש סע יו

 ןוא םיזמר טימ זיולּב ןעקנַאדעג ענייז ןנָאזסױרַא סיוא טמוק םיא סָאװ

 טזייוו רע תעַּב ,,'המכחל ףרצמ , ןיא ךָאנ .סעקסַאמ ענעדיישרַאפ רעטנוא

 ךיילג רע זיא ,ןעקנַאדעג ערעייז ןטלַאהַאּב ןזומ עטנרעלעג יד טפָא יו ןָא
 *"'המליש תּב תמשּב,, קרעוװ ןיימ ןיא זַא ,רעּנָא רעווש ךיא,, ;ףיסומ ייברעד

 עניימ ןגָאוסױרַא ןפָא ?עװ ןוא ,ןענעכער טינ םענייק טימ ךיז ךיא לעוװ
 םדא םושל םינּפ אשא אל תמשּב רפסּבש יתעּבשנ) "'ןעננוגייצרעּביא
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 יִּב ןעוועג ךעלקריוו זיא '!המלש תֹּב תמשב ,(שורד ?כּב יתעד הלגאו
 סָאר ןעז וצ ןעוועג זיא שטנּוװ רעסייה ןייז ןוא רעייט סדעדנוזַאּב םיא
 ;ןרָאװעג טליפרעד טינ רעּבֶא .זיא שטנּוװ ןייז .+ טקורדעג קרעוו עקיזָאד
 בעלטנפעראפ וצ ןעוועג ךעלגעמ טינ זיא ןדנַאטשוצ עקיטלָאמעד יד ייּב
 ןיא גנַאל-תורוד ...',ןענעכער טינ םענייק,, טימ ךיז ליוװ סָאװ ,קרעוו ַאזַא
 ןצ טנַאה ןופ ןעגנַאנעגרעּביא ''המלש תֹּב תמשּב , ןופ טּפירקסונַאמ רעד
 סָאװ ,חלונס יִדיחי יד טרידוטש הדמתה טימ סע ןּבָאה סע ןוא ,טנַאה
 ןיא .ןסיוו ךָאנ טשרוד רעד ןרָאװעג ןשָאלעגסױא טינ ייז ןיא ךָאנ זיא'ס
 -עקיצנייא-ןייא רעד ךיז טָאה ה"י ןט18:.םנופ טפלעה רעטייווצ רעד
 ננעה יד ןיא ןענופעג .קרעוו שידעּפָאלקיצנע סוגידימליד ןופ טּפירקסונַאמ
 ןעמוק ןגעלפ סע ןכלעוו וצ ,ןושמש 'ר בר רעמינָאלס ןקירינגַאּבנסיװ םנופ
 עכעלטפַאשנסיװ ןעייל ןומיימ המלש רעגנוי: רעד שזיווסענ םיוא םופוצ
 -וימליד טיהעג בר רעמינָאלס רעד טָאה דובּכה תַארי סיורג טימ .רעכיּב
 ןרעטיּב ןּבלעז םעד טָאהעג קרעוװ ס ַאד ךיוא טָאה ךָאד ןוא ,השורי טוגיד
 טָאה סע .קרעװ עטכעלטנפערַאפ טינ סוגידימליד עקירעּביא יד יװ לזמ
 זיא קעטָאילּביּב עצנַאג סנושמש 'ר רעכלעוו ןיא ,הפירש א ןכָארּבעגסיױא
 תמשּב , ןופ טּפירקסונַאמ רעד ךיוא ריא טימ ןעמצזוצ ןוא ,ןעמוקעגמוא
 .:""המלש תֹּב

 תולבונ , ןייז ןופ ןעניישרעד ןכָאנ ונידימליד המלש זיא ױזַא םִא
 טָאה רע סָאװ ,ףיורעד קידנקוק טינ ,ןרָאװעג ןגיוושטנא ןצנַאנניא ''המכח
 --- טפַארק רעלופ ייּב ,ןּבעל םייּב ךָאנ .רָאי 28 עצנַאג םעדכָאנ טּבעלעג ךָאנ
 טמותירַאפ ןייז רַאפ רעטנַאקַאּבמוא ןוא 'רעדמערפ ַא ,רענעסעגרַאפ ַא ןיוש
 עקיטולב יד  ,גירק ןקירָאיײקיסיירד םעד טּבעלעגרעּביא טָאה סָאװ ,רוד
 ןלעקנוט ןוא הרוחש-הרמ רערעווש ןיא ןוא ,ןיקצינלעמכ ןופ תוטיחש
 ..סָאג עשידיי יד טליהעגנייַא ךיז טָאה תושמשהדּב

 -- דנאלסטרוּבעג סוגידימליד ןופ טָאטש-ץנעדיזער רעד ןיא ןליפַא
 -עג רעשידיי רעד ןופ ןָאנּביוא םעד ןּבָאה ,קידענעוו ןקיטסולסנּבעל םניא
 -ץנג החנשה ןּבָאה סָאװ ,ןסקָאדָאטרַא ןוא סעקַאמורפ ןעמונרַאפ טּפַאשלעז
 ,םיגהנמ ןוא תווצמ יד ןייז םייקמ רעגנערטש סָאװ ןעז לָאז ןעמ ,ןּבעג
 -ןייא ןופ ןענַאטשַאּב זיא םטרגָארּפ-סנּבעל ןוא גנּויצרעד עצנַאג רעייז ןוא

 ,32-31 ,"םילא, }

 ,124 ,8 ,"סטנעירָא ,ד טַאלּברומַארעטיל, עז 5
 ןרָאפעגרעּביא זיא רע ןיהּוװ = ,גָארּֿפ .ןיא 1655 ןיא ןּברָאמשעג זיא ּוגידימליד *

 ןיא טכעלטנפערַאפ ןיא הנצמ ןײז ףיוא טפירשפיוא יד ,םרופקנַארפ םיוא 148 ןיא
 ,332 ,1840 ,"סטנעירָא ,ד ,לּברוטַארעטיל
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 -ליד ןוא ןַאנעדָאמ וצ ץַאזנגעק ןלופ ןיא .הרוּת ןענרעל :זיוועד ןקיצנייא

 ןופ ,'בלּבש ערק , ןופ טסּוװעג טינ ןשטנעמ עקיזָאד יד ןּבָאה ,ןוגידימ

 -עג ייז ןענייז סוג ןייא ןופ .תוקיפס עטסקינייוװעניא ןוא טײקנטלָאּפשעצ

 -מוא ןוא גנערטש .טנעװקעסנָאק קידתונשקע ןוא קיּברַאפניײא ,ןעוו

 -לעועג ןיא ןעוװעג ךיוא ייז ןענייז יױזַא --- ,אפוג ךיז וצ קידתונמחרּב

 ,המיּב רעּבלעז רעד ןופ .םענַאּב-טלעװ ןצנַאנ רעייז ןיא ,ןּבעל ןכעלטפַאש

 ענייפ-טסנוק ענייז טימ ןטערטסױרַא רעירפ טנעלפ סע רעכלעוו ףיוא

 םעד ןקָארשעג טציא טָאה -- אנעדָאמ-יד הירא רעגנוי רעד ןקידערּפ
 הליפּת ,הבושּת וצ ןפורעג רעייפ טימ ןוא ,שנוע ןטסכעלקערש ןטימ םלוע

 -ַאפרַאפ רעטנַאקַאּב רעד ,וניפ הירזע ןשרדילעּב רעד םישעמ עמורפ ןוא

 -יפדנעצ עכעלטע זיולּב 1 "םיּתעל הניּב , רפס-שורד ןרעלוּפָאּפ טנופ רעס
 -סומ הדוהי ,רעייגרָאפ ןדנצנעלג ןייז ןופ וגיפ הירזע ּפָא ןלייט ןרָאי רעק

 -נאג רעד ןיא ךיז טליפ דיישרעטנוא רעקיטלַאװג ַא רַאפ סָאװ ןוא ,וטַאק

 -תושרד יד ןיא טשרעה סָאװ ,רעפסָאמטַא רעקיטסייג ןוא גנומיטש רעצ
 ןוא םילשמ סוטאקסומ ןיא .רעקידערּפ ייווצ עקיזָאד יד ןופ ןעגנולמַאז
 ןוא טסנוק ןגעוו טדער רע ןכלעוו טימ ,סָאטַאּפ םעד ןיא ,ןעגנוביילגרַאפ
 -טעג,, םוצ ךיז טלַאהרַאפ רע ןכלעוו טימ ,דובּכה-תַארי םעד ןיא ,קיזומ

 טליפ ץלַא ןיא --- שורד ןייז ןופ רעגייטש ןצנַאג םעד ןיא ,''ןָאטַאלּפ ןכעל

 -פַאז עלערג וצ עּביל ןייז טימ ,טסייג-סנַאסענער רעקיטסולסנּבעל רעד ךיז

 ןעעו רליִּב רעדנַא ץנַאג ַא .טסעשז ןלופטסנוק םענייש וצ ,ןּברַאפ עקיט

 ןשרד-לעּב רעשיּפיט ַא טייטש ךייַא רַאפ .''םיּתעל הניּב ,, סוגיפ ןיא רימ

 יַאנַאפ ַא ,םימש ארי רעכיורג ַא :טינש ןשיזיוצנארפ-שטייד ןטלַא םנופ

 טינ ליוװ סָאװ ,טייקמורפ ןופ חינשמ רעגנערטש ןוא רענָאז-רפומ רעשיט

 ןוא תווצמ ןגעוו ךיז טלדנַאה סע :װ ,טרָאד תוחנה םוש ןייק ןופ ןסיוו

 לעב רעד סיוא טפור --- ,יד טינ טּביױלנ,, .םינהנמ ןוא םיניד עזעיגילער

 יַאֹּב קילנ טסכעה סנשטנעמ םעד זַא ,ןרעכיזרַאפ סָאװ ,''םיּתעל הניּב ,

 שטנעמ רעד סָאװ ,המכח יד .ןשרָאפ ןשיפָאזָאליפ ןוא הריקח ןיא טייטש

 טינרָאג ריא ןיא זיא סע ,שלַאפ ןצנַאגניא זיא ,לכש ןייז טימ טביירגרעד

 דעטיול זיא'ס זַא ,ןייז הדומ ןזומ ףיורעד לאז ןעמ סָאװ ,סניױזַא ןענַארַאפ

 םנופ הקיני טּפעש סָאװ ,הרוּת רעקילייה רעד ןופ המכח .יד זיולּב .תמא

 דופי רעטסעפ רעד זיא יז זיולּב ,אוה-ךורּב טָאג ןופ -- ןסיוו ןופ לאווק

 * '"'תמא ןופ

 .1647 ןיא קידענעוו ןיא טקורדעג ןטשרע םוצ 1

 ןיא תעטומ הלכ לכשב תנשומה תישונאה המכחה יכ{ 2 ,'םיּתעל הניּב, 3

 ונסמ תעפשומה השודקה הרותה תטכח יתלוז ,חרכומה תמאה אוהש וילע רמאי רבד הב

 .*(1875 ,עּבַאנסױא רענילּבול רעד םיױל ןריטיצ רימ) "תמאה שרשו העידיה רוקמ ךרבתי
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 ךייא טמענרַאפ ןוא הרומ טנרעל -- ''!תווצמּבו הרוּתּב וקסע ,ינּב
 טינ טּביױלג .תושרד סוניפ ןופ וויטאט-טנורג רעד זיא סָאד ,תווצמ טיסי
 ןוא ןייטשרַאפ סָאד זיא עטסקיטכיוו סָאד זַא ,ןגאז .סָאװ ,וניפ טנרָאװ ,יד
 ןליפרעד וצ ןליוו סטָאג ידכּב - .תווצמ יד ןליפרעד סָאד טינ ,ןפיירנַאּב
 ףרַאד יז טרעיינ ,הבשחמ רעד טימ זיולּב ןענעגונַאּב טינ ךיז ןעמ ףראד
 רעד ןופ םעט םעד ןייטשרַאפ סָאד .השעמ רעד ןיא ןרעּפרעקרַאפ ךיז
 ךיהר טכיירגרעד טרעוו הנרדמ עטסכעה יד ,רקיע רעד טינ ךָאנ זיא הווצמ-
 וצ ךיז טדנעוו רע ןוא .1 הווצמ יד ןָאט םעד ךרוד ,טקַא-סנליוו םעד
 !ערעייט עניימ ,רעדניק,, :טעּבעגנ ןקיצרַאה ןקידנגלָאפ טימ טנגוי רעד
 טונ טכַארטַאּב ןוא ןניוא ענייד ףיוא ּבייה :ןטעּב ךיא וט ךייַא ןופ ןדעי
 ןלָאי עננוי ענייד ןיא וטסעוו .רָאפ ריד טייטש סָאװ ,נעוו-סנבעל ןייד
 טטוו טצירקעגנייַא ןוא ,רעטלע ןייד ןייז טשטנעּבעג טעװ -- ןעניד םָאנ
 טוט ,הבושּת עשז טוט .:לארשי קלָאפ ןיא קיּבייא ףיוא ןעמָאנ ןייד ןייֵז
 ,טכַאנ רעד ןיא זיּב ירפ ןופ ,טָאג וצ חליפּת טוט ,םיבוט-םישעמ רעמ סָאװ
 וַצ גנולייה ַא זיא יז --- הנווּכ טימ הליפּת ןופ חוּכ רעד זיא סיורג םערָאװ
 .5 "ץראה םנופ ןדנּוװ עלַא וצ ּבלַאז עטסעּכ יד ןוא ,ןגָאטייװ עלַא;

 יד ךעלקערש ןֹוא -- וגיפ ךיז טנַאלק -- םיונ רעזנוא זיא סיורג,
 נעל9 ןרָאװעג ןענייז רימ ;רגייפ ערעזנוא ןופ ןדייל רימ סָאװ ,םירוסי
 -םיוא ןדעי ןופ דנַאש וצ ןוא טָאּפש וצ ןרעוו רימ ,הּפרחַלו תשיוּבל ,סלקלו
 ערעזנוא וצ ץענערג ןייק אטינ ,דנייפ ערעזנוא ןענייז תונמחר ןָא ;ףרּוװ
 ןענייז ךעלקילג םערָאװ --- ןעלפייווצרַאפ טינ רעּבָא ףרַאד ןעמ ;1 ןצרעמש
 -ֿלַאב טעװו טפשמ סטָאנ זַא ,רעכיז ןענייז ןוא ,קידנעטש ןפָאה סָאװ ,יד-
 זיא יצ ?רעדנווו עסיורג סטָאנ טציא וליּפַא טינ ןעד רימ ןעעז יצ .* ןעמוק
 ;רעזנוא ןשיווצ ךָאד ןריטסיסקע רימ סָאװ ,רעדנּוװ סיורג ןייק טינ ןעד
 ןעמוק זַא ,גנונעפָאה רעזנוא רעכיז ןוא טסעפ ןייז ףרַאד ?תולג ןיא דנייפ
 ,לימַא ןלעוו טלאמעד ןוא ,רעדנּוװ ןטסערג םנופ גָאט דעקיטכיל רעד טעוו
 -רעד סָאװ ,יד טימ טוט טָאג רעדנּוװ ערעסָאװ ןפיירגַאּב ןוא ןעז עדנילּבי
 5 "'הרוּת עקילייה ןייז ןליֿפ

 ,35-534 ,||} ,ןסרָאד

 ,שורד ןט4 ןופ ףוס ,ןטרָאד

 ,ַא"א 175 ,| ,ןטרָאד

 ,136 ,103 ,| ,ןטרָאד

 סירטוש רימת םה רׂשֲא םתוא רתמאה דשיאב םה םירשואמ יכ, :12 ,ןטרָאד 5
 ,"יהלאה םפשטה םיכחמו םיפצסנ

 66 02 ןפ +=*

 ,156 ,ןטרַאד 6
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 הניּבא לעּב רעד סָאטַאּפ טימ סיוא טפור -- ָאד ךָאנ ןעד ןיא יצ,
 ץרעזנוא עלַא ףיוא קידנקוק טינ סָאװ ,המחנ ערעסערג ַא -- ''םיּתעַל
 זיפ רעדניק סדניק ןוא רעדניק ערעזנוא ,רימ ןּבײלּברַאפ ,ןדייל ןוא תורצ
 רימ ?קלָאפ טלייוורעדסיוא ןייז ,רעניד עיירט סטָאג --- תורודה לּכ ףוס
 -רעביוא יד ןבָאה ןָאק ןושלו המוא םוש ןייק ןוא םיא זיולּב ןענעקרענָא
 ;ענייז רימ ןוא ,וניהלא אוה ,ונּכלמ אוח ,וניבֶא אוה .זנוא רעּביא טנַאה
 ןשיווצ זיא סָאװ ,דנוּב רעד זיא רַאּברעטשוצמוא ןוא ;רעדניק עיירט ענייז

 ידנּב ןיא ןדיילקנָא ןוז ןטּבילענ ןייז טוט ךלמ רעד יװ .ןסָאלשעג זנוא

 רע זַא ,ןטיוװ ןלָאז עלַא ידכּב ּפָאק ןייז ןיורק ַא טימ טריצַאּב ןוא ,תוכלמ
 זי ,ריא טליוו :?ארשי קלָאפ ןייז ,זנוא וצ טָאג טגָאז ױזַא ,ךלמדזּב ַא זיא

 ייימ טנרעל --- רעדניק עטּבילעג עניימ טייז ריא סָאד ,ןסיוו ןלָאז עלַא

 21 "ןטָאבעג עניימ םייקמ טייז ,הרוּת

 ןופ .זיוועד-סנּבעל סוגיפ זיא סָאד טָא -- ''תווצמּבו הרוּתּב וקסע,

 -ליפ וצ ,ןכַאזטסנוק וצ עּביל .ןסיוו טינ רע ליוו ןכַאז:טלעוו םוש ןייק

 ןעוועג ךָאד ןענייז ייז וצ סָאװ ,ןדַארַאקסַאמ ןוא ןעגנולעטשרָאפ עקיּברַאפ

 ןעװעג ןיא ץְלַא סָאד -- ה"י ןט17 םניא רענַאיצענעװ יד רעיול ױזַא

 ייֵז ףיוא טָאה רע ןוא ,וגיפ הירזע ןעמורפ םנופ ןניוא יד ןיא ''קידניז ,

 ,ןסידערּפ ענייז ןופ רענייא ןיא .תושרד ענייז ןיא לּבעוװש ןוא ךעּפ ןטָאשענ

 ,תונותח עשידיי ףיוא סָאװ ,ףיורעד םערתמ קרַאטש ךיז רע זיא ,לשמל

 זיוה םוצ רעדָא ןײרַא לוש ןיא סעטרבח עריא טימ טייג הֹלֹּכ יד תעשּבו

 זייוותורוש סאנ ןטייז עדייּב ןופ סיוא ךיז ןלעטש ,ןרעטלע סנתח ריא ןופ

 ועיורפ ענייש עגנוי יד גנוקיצטנַא טימ ןפַאנַאּב ןוא ןשטנעמ עקירעניינ

 זעעז סָאװ ,ןגיוא יד וצ ייוו,, .? ןעננוריצ ןוא ןטעלַאוט ערעייט ערעייז טימ

 טכייוו ,ןויסנ אזַא ןופ ךייַא טרעטייוורעד -- סיוא וניפ טפור --- וצ סָאד

 ."ןקידניז טינ ןלָאז ןגיוא ערעייַא ידכּב ,ןעיורפ ןופ טפַאשלעזעג יד סיוא

 םנופ רעניֹוװניײַא יד .לַאפ רעקידננלָאפ ןיא טנַאסערעטניא רעייז

 -טימ עכעלטסירק ערעייז ןופ רעקינייו טינ ןּבָאה ָאטענ רענַאיצענעוװ

 --אמ עכעלטפַאשלעזעג עכעלטנפע ֹוצ השלוח עסיורג ַא טאהעגנ רענריּב

 ,ועזענ רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ .סעיסעצָארּפ עקיברַאפליפ ןוא ןעננולעטש

 -עד טסנוק-רעטאעט ןופ טיּכעג ןפיוא טקילײטַאּב ךיז ןּבָאה'ס קרַאטש יו

 ןיא .עילימַאפ ןייז ןוא ַאנעדַאמ טאניּבַאר רענטיצענעוו םנופ דילנטימ

 העידי עטסמלע יד ןּכָאה רימ רעכלעוו ןופ טאטש יד זיא קידענעוו עקאט

 ,(55 שורד) 120 ,/ו ,ןטרָאד 1

 ,64 שורד ,ןטרָאד 5
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 זיא וניפ הירזע ןעוו ,ןרָאי יד ןיא .ג רעטַאעט ןשידיי ןלעיצעּפס ןגעוו
 זופ דילנטימ רעכייר ןוא רעבושח ַא טָאה ,קידענעוו ןיא ןשרד-לעּב ןעוועג
 -טאעט רַאפ ןינּב םענייש רעייז ַא טיוּבעגסיוא החליהק רענַאיצענעוװ רעד
 -םיוא קרַאטש טָאה רעטאעט עשידיי עיינ סָאד .ןעגנולעטשרָאפ עשילַאר
 -רךעטַאעט יד ףיוא ןפָאלעג ןענייז ''טייק ןוא דניק, ,םלוע םייּב ןעמונענ
 רעד .טלופרעּביא ןעוועג קידנעטש זיא רעטאעט רעד ןוא ,ןעגנולעטשראפ/

 רעטאעט םעיינ םעד ןיא טָאה רע ;ךיז רעסיוא ןעוועג זיא וגיפ רעמורפ
 טדנעוועג םעד ןגעוו ךיז םָאה רע ןוא ,""הרבע רבדל רוסרפ , ןתמא ןַא ןעזרעד
 לאומש ,בר רענָארעװ םוצ ,רודה לודג ןקיטלָאמעד םוצ ת"וש ַא טימ
 יגנערטש רעד ןופ רעייטשרָאפ .רעשיּפיט א ןעוועג זיא 2 בהוּבַא .בהֹוּבַא
 סידנעטש ךיז טגעלפ סָאװ ,לּבֹוקַמ ןוא טעקסַא ןַא ,עיסתָאדָאטרָא רעטס
 -יז בהוּבַא טָאה ,הרנּת ןענרעל טכַאנ .יװ גָאט ןוא ,םיתינעּת טימ ןקינייּפ
 רעקידניז רעד ןופ ןדיידפ ןוא סנגינעגרַאפ-טסול וצ חאנש טימ ןטלאהראפ
 -ודה לודנ ַאזא סָאװ ,ףיורעד ןעוועג םערתמ קרַאטש ךיז טָאה רע ,טלעוו
 -ַאקסַאמ ןבַאמ ןעמ געמ םירוּפ םוא זַא ,טנקסּפעג טָאה ץנימ הרוהי יװ
 -רעד זיא סע .,'+החמשּב םיּברמ , ןופ הווצמ יד ןייז םייקמ ידכּב ןדאר
 טנערעגפיוא קרַאטש טָאה ונולייטטימ סוגיפ סָאװ ,טינ שודיח ןייק רַאפ
 --- שפנ-תמנע רַאפ ןרָאװעג קנַארק ןיּב ךיא,, .בחֹוּבַא ןעמורפ-קָאכש םעד
 ,טסווורעד ךימ ּבָאה ךיא רָאנ יו --- רעפטנע ןייז ןיא בהוּבַא טּביירש
 :עמעלַא טגנערּב (טיוּבעג רעטַאעט םעד טָאה סָאװ) ןַאמ רעקיזָאד רעד זַא
 ןייז זיא סיורג ...ץרא-ךרד ןוא תועינצ ןיא ןסעגראפ טכַאמ ןוא ןויסנ ןיא
 ןלָאטש םעד ןֹוא ןיורק יד טקירעדינרעד רע טָאה דרע רעד וצ זיּב ,דניז
 טָאה (ָאטעג ןשידיי םניא ה'"'ד) הנחמ רעקילייה רעד ןיא ;הרוּת רעד ןופ
 םיונוצ ךיז ןעמוק סע ּוװ *  תואסקרק יּתּבו תואיטרט יּתּב טיובענפיוא רע
 -ַאזוצ ןציז רעטכעט עשידיי עקידתועינצ .רעדניק ןוא ןעיורפ טימ רענעמ
 ,ןיילק זיּב סיורג ןופ ,עלַא ןוא ,ןעיורפ"ןסַאנ ענעסַאלענסיױא טימ ןעמ
 זיולּב ןעגנַאנעג ןיהַא ןטסקינייװ ןטלָאװ, .השמ תרוּת ףיוא רבוע ןענייז
 רעּבָא -- בר רעקיטכרָאפסטָאג רעד רעטייוו ךיז .טנָאלק --- ענעסקַאװרעד
 , ו יד ןּבָאה ןלעװ שנוע ןסיורג ַא ?ךעלעפעש עניילק יד וצ ןעמ טָאה סָאװ

 !ויסנ ןסיורג ןיא ייז ןעגנערּב יז :רעדניק עניילק ןיהַא ןעגנערב סָאװ

 ,'סיּפָאמעל ַאיַאקסיערװעיא דנַאּב ןטרעפ ןיא טעּברַא רעזנוא עז 1
 ."לאומש רבדא וצ עדעררָאּפ םנוז ןײז עז ,ןבהוּבא ןגעװ םישרּפ עשיפַארגָציּב 3
 ,'ב 'מע ,14 ףד ,'ב קרַּפ ,'ב ןורכז ,"תונורכזה רפס; :
 ,רַאפרעד םושּפ םיּבר ןושלּב ץלַא םדער בהוּבא .ןקריצ ןוא סרעטַאעט ז"ד 4

 .קורדסיוא ןשידומלּת ןטנַאקַאב םעד סױא םצונ רע לײװ
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 ,הפ-לובינ רעייז ןרעה ,ןרָאיטקַא טימ ןעמַאזוצ ןציז ייז סָאװ ,טימרעד

 1 ''תושפנ עגנוי ערעייז טמסראפ טָאװ

 סָאװ ,ןעגנומערטש עיינ יד רַאֿפ שיטסירעטסַארַאכ רעייז זיא'ס ןוא

 ןגנערטש שיטעקסַא םעד טָא עקַאט ןעמ טָאה טיוט סָאנעדָאמ ךָאנ דלַאַּכ

 ,קירענעוו ןיא ללוּכה בר ַא רַאפ (1680 ןיא) ןדַאלעגנייַא בהוּבַא ראוטש

 עג ןיא רע ןעוו ,1094 זיּב ןטסָאּפ ןקיזָאד םעד ןעמונרַאפ טָאה דע ןוא
 | .ןקז רעקירָאיזקיצכַא-ןוא-ריפ סלַא ןברָאטש

 -ץטיל יד טכיזניה רעד ןיא ןיא שיטסירעטקַארַאכ רעקינייוו טינ

 רענעי סיוא רעטכיד ןלופטנַאלַאט ןקיצנייא םעד ןופ טייקיטעט עשירַאר

 רענערָאּבעג ןייק טינ וליפַא ןיא רע .אתוכז יכדרמ ןּב השמ --- טייצ

 -ָאנ ,(1028 ךרעּב ןרָאּבעג) םַאדרעטסמַא ןופ טמַאטש רע ,רענעילַאטיא

 -פאטיא עקידנטיידַאּב ייווצ ןיא טכַארּברַאפ רעּכָא רע טָאה ןּבעל ץינַאג ןייז

 1679 ןופ ,ךָאנדעד ןוא ,סידענעוו ןיא רעירפ -- סרעטנעצ-רוטרוק עטשינעי

 ןרַאלעגנייא םיא טָאה ןעמ ןיהּוװ ,ַאוטנַאמ ןיא -- (1697) טוט ןייז זיִּב
 .בר סְלַא

 ןיא ןעזָאניּפש טימ ןעמַאזוצ ןניוצעגפיוא ךיז טָאה אתוּכז השמ

 ןרָאי עננוי יד ןיא ןיוש ."םייח ץע שרדמ,, הבישי דעמאדרעטפפא רעד

 עכלעוו ,הלּבק ןוא עיזעָאּפ וצ עּביל רעדנוזַאּב ַא ןזיועגסױרַא אתוכז טָאה

 ןענעקַאּב רעטנענ ךיז ידכּב .?* 'רּתסנה תמכח,, םיא ייּב קידנעטש טסייה

 ןטרָאד ןופ .* ןזױּפ ןייק קעװַא אּתוּכז זיא ''המכח,, רעקיזָאד רעד טימ

 גר הלוע טרָאד ןופ העדּב קידנּבָאה ,קירענעװ ןייק טזָאלעג ךיז רע טָאה

 -רָאג רעּבָא זיא לארשייץרא ןייק העיסנ ןייז ןופ .+ ?ארשידןירא ןייק ןייז

 .עילַאטיא ןיא ןּבילּברַאפ ןּבעל ץנַאג ןייז ףיוא זיא רע ןוא ,ןרָאװעג טשינ

 אתֹוּכז טָאה ,?ןַאמרעגנוי רעקירָאי קיצנַאװצ סלַא קידענעו ןייק קידנעמוק
 סםָאד ,'םלוע דוסי, -- קרעו שיטעָאּפ טשרע ןייז טכַארּבעג ךיז טימ

 םעד ןיא .רוטַארעטיל רעשיערּבעה רעד ןיא קרעוו עשיטַאטארד עטשרע

 ןופ העּפשה יד ךיז טליפ רעטכיד ןגנוי םנופ קרעוו-ננילטשרע ןקיזָאד

 יי א א א יא טא

 ,4 'מונ ,"לאומש רבד, ת"וש םבהובא 1

 עו הלּבק וצ ךיז ןשלַאהרַאפ סאּתוּכז ןגנוי םעד ןגעװ - םיטרַּפ עטנַאסערעטניא 9

 ,223 ,"לארשי ילודג תורלוהפ

 ,35 ,"ז"מר תירגא, 5

 1 ."םילורגה םשק  ,ואלווא 4

 (1647) 'םיּתעל הניּבנ סוניפ טקישעגסױרָאֿפ טָאה אתוּכו סָאװ ,ריש ןייז ןיא

 ,עינעלע יר ,רעירפ רָאי ייחצ םימ קידלנעװ ןײק ןעמוקעג ןיא רע ןַא ,ןָא רע טנײװ

 לוק} סונופיּפ ןיא טכעלטנפערַאּפ זיא ,טיוט סוניפ ךָאנ ןּבירשעגנָא טָאה אתיְכו טאװ

 ,16--13 ,ב ךיד
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 ןיא ץוש ןענופעג ןּבָאה סָאװ ,ןענַארַאמ ענעּפָאלטנַא לָאנוטרַאּפ סיוא יד
 בייהנֶא םעד טייז .קילּבוּפער רעשידנעלרעדינ רעכעלדניירפטסַאג רעד
 .אּפש יד רַאפ ''טלקמה ריע , יד קילּבוּפער עקיזָאד יד זיא ה"י ןט17 םנופ
 ;ופ ןסײרסױרַא ךיז טקילגענּפָא טָאה ייז סָאװ ,ןענַארַאמ עשיזעגוטרָאּפ-שינ
 יז ןּבָאה ענעפאלטנא יד .לגענ עּפרַאש סעיציזיווקניא רעקיטולב רעד
 =ָאד ,םייה רעיינ רעייז וצ עּביל ןוא טײקרַאּבקנַאד םיורג טימ ןטלאהרטפ
 םייז רענעי ןופ דנאל םענייש םעד ןיא ןסעגרַאפ טנַאקעג םינ ייז ןבָאה
 ןוא .רוטלוק ריא ןיא ןוא רעטומפיטש רעמַאזיורג רעייז ןיא ,ןעענעריּפ
 וומ ןעמענ יד טצנַאלגעגפיוא לעה ןּבָאה סע ןעוו ,ה"י רעט17 רעד רָארג
 ראפ ''הפוקת ענעדלָאג ,, יד ןעוועג זיא -- אנעוו יד עַּמָאל ןוא ןָארעדלַאק
 סעּפשה עסיוועג ַא טאהעג טָאה סָאד .עמארד רעלַאנָאיצַאנ רעשינַאּפש רעד
 -לע םאּתוּכז .ןענַארַאמ ענעּפָאלטנַא יד ןופ ןּפַאש ןשירארעטיל םעד ףיוא
 אינַאטנַא ןַארַאמ .רעטנרעלעג ןוא רעמכיד רעטּבַאגַטּב רעד ,רוד-ןּב רערעט

 -טנפע טרָאד ןוא םַאדרעטסמַא ןייק ןפָאלטנַא זיא סָאװ ,ץעמָאנ סעקירנע
 99 טסַאּפרַאפ טָאה ,הנומא רעשידיי רעד וצ קירוצ ןטָארטעגרעביא ךעל
 ײמַארד עשילּביּב ַא .סעמעט עשילביּב ףיוא עקינייא ייז ןשיווצ ,סעמַארד
 ,וניבֶא םהרבא --- רוניפ-לארטנעצ רעד טימ ''םלוע דוסי, סאּתוּכז ךיוא זיא
 יטנאראמ יד רַאפ .רעטָאפ ןייז ןופ רעטענּפָא יד קיטומ טרעטשעצ סָאװ
 -עד טלעטש ,עיציזיווקניא רעשינַאּפש רעד רַאפ ןפָאלטנַא ןענייז סָאװ
 ,ןוז סחרּת ןופ רוניפ עשידלעה יד לָאּבמיט סלַא סױרַא רעטכיד רעגנוי
 םעד רַאפ ןּבעל ןייז ןייז בירקמ טיירג זיא סָאװ ,רעפמעק ןקיטומ םעד
 סָאו ,רעד זיולב זיא רַאבגיזַאּבמוא .ןצרַאה ןיא טנָארט רע סָאװ ,ןּבױלג
 תוקיפס םוש ןייק ןופ טינ סייוו ןוא ,ןּבױלג ןייז ןיא טסעפנזייַא זיא'ס
 ,רעצנַאנ שינַאטראה רעד :רעדנּווװ עסיורג סָאד טעשעג סע .תוריתס ןוא
  וופ ץנַאג סורַא טמוק ,חרת ןב םהרבַא ,ןצרַאה ןיא ןּביולג ןטפעפ ןטימ
 ךיז ןיא רעד ,םרירעג טינ ּפָאק ןפיוא רָאה ןייק ,ןוויוא-ךלאק ןקידנענערּב
 ...םֹוא רעֶּבָא טמוק ןרח רעלופ-תוקיפפ ןוא רענעטלָאּפשעצ

 סייקטסישעג עכעלנייוהעגרעסיוא ןַא טזייווַאּב רעטכיד רעגנוי רעד

 ןוא ,ןזרעפ .עטסַארגעג ןיא ןבירשעג זיא קרעוו עצנַאג סָאד .יוב-"ןזרעפ ןיא

 סרעדנוזַאב טינ טלאה אתוכז .טַאלנ ןוא טכייל םיא ייּב ןסילפ ןזרעפ יד
 -רעד ךיז טצונטּב רע ,קירטעמ רעטשיּבַארַא רעקיגָאװרעװש רעטיַא רעד ןופ
 סדעדנוזַאּב ןוא ,יירָאכ ןסיסופ-ריפ ןלענש-דנזיױרּב ןטימס רענרעג ליפ רַאּפ
 -עד ןיא טרעגריּבעגניַא טָאה ימור ?אונמע ןכלעוו ,טענָאפ םעד טימ
 רעפענסױרַא רעטנרעלעג רעד רעֶּבָא טָאה רערייל .גנוטכיד רעשיערּבעה
 -עירי עּפאנק ץנַאג א טָאהעג , רענילרעּב םהרבַא ,''םלוע דוסי,, ןופ
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 סיוא טקורדעג ןזרעפ סאתוכז רַאפרעד רע טָאה ;יוּבזרעפ ןוא קירטעמ ןיא

 עַלא זַא ,ןעמוק טינ קנַאדעג ןפיוא וליפַא ןָאק רענעייל םעד זַא ,ןפוא ַאזַא

 רעד .ןטענַָאס וצ השלוח ערעדנוזַאּב ַא ןאתוּכז ייּב ןּבָאה ןשזַאנַאסרעּפ

 ןוא ,טסּוװעג טינ םעד ןופ ,טנייש סע יו ,ךיוא טָאה אפונ רעּבעגסױרַא

 ,ןטענָאס סקעז עצנַאג ןופ שימעג א רע טכַאמ 36--99 ןטייז יד ףיוא ב"'צ

 ןדמערפ ַא טענַאס ןקידרעשייו ַא ןיא קִוור רע טזָאל ךָאנרעד דלַאּב ןוא

 -ניא ןצנַאג םעד טלעטשטנַא ןוא ,ןינע םוצ טינרָאג טרעהענ סָאוװ ,זרעמ

 ,טקרעמַאּב טינ טָאה רענילרעּב ױזַא יװ ןעניוטש וצ שממ זיא סע .טלַאה

 םעד ךרוד רעהַא טעשזדנַאלּברַאפ ךיז טָאה זרעפ רעקידנפערטאּב רעד זַא

 טָאהעג ךָאד טָאה רענילרעּב םערָאװ ,טסיּפָאק ןקידנסיוװמוא א ןֹופ ןעזרַאפ

 גו ,עמַארד סאּתֹוּכז ןופ טּפידקסונַאמ רענַאוטנַאמ םעד ךיוא ךיז רַאפ

 יו הפסוה רעדמערפ רעד ןָא קיטכיר ןּבירשרַאפ זיא טענָאס רעד

 סעטנַאד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ,עילַאטיא ןיא קידנעניוװ ןיוש

 הּתפּת , עמעָאּפ ןייז ןּבירשעג אּתוּכז טָאה ,''עידעמָאק ,, רעכעלברַאטשמוא

 העּפשה עשינעילַאמיא יד 2 (1ת/6/80 11201210 !ת זוומג) ''ךורע

 סאתוּכז ןופ םרָאפ רעד ןיא ךיוא טרעיינ ,טעשזוס םניא רָאנ טינ ךיז טליפ

 ,ןפָארמס עקילייצפניפ 188 סיוא טיײטשַאּב ''ךורע הּתפֹּת , רעד .עמעָאּפ
 ;רדפ ןגנערטש ןקידננלָאפ ןיא ןעייג סעפארטס עלַא יד ןופ ןעמַארג יד ןוא

 טעשוס םעד ןענעג רעטכיד רעד טָאה רעּבָא רַאפרעד .אא ,בּב ,א-
 -םקלָאפ ןטלַא םעד סיוא טצונ רעטכיד רעד .שובל ןלַאנָאיצַאנ טסכעה ַא

 ןוא תמ םעד רּבקמ זיא ןעמ רָאנ יװ זַא ,''רבקחה טוּביח ,, ןגעוו ןּביולג

 -רעד סע ,ךיז וצ רענעּברָאטשעג רעד טמוק ,דרע טימ רבק םעד טקעדרַאּפ

 חמוד ךאלמ רעד ,ןײזטסּוװַאּב סָאד הנרדמ רעפיוועג ַא וצ זיב טכאוו

 רעטכיד רעד .טּפשמו ןיד רעד ןָא ךיז טפייה סע ןוא רבק ןיא' ןָא טּפַאפק
 ,ןשטנעמ ןקידניז רעייז א ןופ רבקה טוביח םעד עמעאּפ ןייז ןיא טרעדליש
 ןופ טניל רע יו םליפרעד רע ןוא םישוח יד םיא ןיא ןכַאװרעד סע יוז

 ףאלמ רעד ךיילנ ךיז טזײװַאּב ָאד ןוא ,רבק ןשירפ ןיא ןזָאלרַאפ ןעמעלַא

 -ּפִא יד ןיא םיא טּפעלש ןעמ ןוא ,םילּבחמ יד ,םיתרשמ ענייז טימ המוד

 טריפ ןעמ ןיהּוװ ,קערש טימ טגערפ דעקידניז רעד .םונהיג םנופ ןטנורג
 ןטלַאק ןוא קזוח טימ םיא טרעלקרע םיתרשמ סהמוד ןופ רענייא ןוא ,םיא

 רַאפ טיירנעגנָא םיא רַאפ ןענייז סע םישק םייוניע ערעסָאװ ,רעטכעלעג
 עלַא ןרעדנַא ןכָאנ םענייא םיא טזיײװַאּב לּבחמ חור רעד .ןּבעל קידניז ןייז

 יאאט| ,"םלוע רוסיפ עז 1 -
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 -ץג ,ןטָארּבעג ןרעוו סָאװ ,רעניֹוװַאּב ערעייז עַלַא טימ םונחיג ירודמ ןּביז
 טנימ .םירוסי עטסכעלקערש יד טימ טסינײּפעג ןוא ןשָארדעג ןוא טכָאק
 רעד ןִא ךיז טגנַאפ טָא ,גנוטער ןייק אטינ ןיא סע---טליפ ןוא טעז רע ,ןטייז עלַא ןופ חלּבח יכא?מ יד ןקידניז םעֶד םורַא ןעלגניר רעטכעלעג דליוו ַא
 טימרעד .דניז עסיורג ענייז רַאפ שנוע רעגנערטש רעד ,ןיד רעכעלקערש
 | .1 עמעָאּפ יד ךיז טקידנערַאפ

 -םיימ סיורג ןייז אתוּכז טזייוװַאּב '!ךורע הֹּתפִּת, םעד ןיא ךיוא
 ;שמ יו טייקיצנוק רערענעלק טימ טינ .טסנוקנזרעפ רעד ןיא טפַאשרעמ
 -"םינזרעט עקינעטלופ יד סיוא אּתוּכז טצונ יזירחלַא ןוא ארזע ןבא
 ,טרָאװ ןּבלעז םעד ןוא ןייא טימ ךיז ןקידנערַאפ ןזרעפ יד ּוװ ,ןעמַארג
 רעטכיד רעד ךָאנ טצונ וצרעד ,טײטַאּב רעדנַא ןַא טימ לָאמ סעדעי רָאנ
 .רעדמוא םעד ןוא ןעגנאלקנעמַאזוצ ,ןסנַאנָאסַא עכעלנעמ עלַא סיוא
 -ןעגנַאלק ןופ קרעוורעיפ רעכייר ֹוצ רעד טָא ,תמא ,ליּפש-ןּבליז ןטרַאװ
 -מירחּפ םעד ּפֶא זייוונטייצ טכַאװש ןוא ,רענעייל םעד ןייֵא טדימ ןטקעפע
 -םונהיג עקידארומ יד ןופ גנורעדליש רעקיטכעמ רעד ןופ קורדנייַא ןקיד
 ,ןטנורנּפָא

 טָאה ךָאד ,טסנוקטכיד וצ עּביל סאּתוּכז ןעוועג טינ זיא'ס סיורג יו
 ןוא קיטפימ וצ --- עּביל עטייווצ סאתוכז ןגעק ןייטשייּב טנַאקעג םינ יז
 םעד ןאתוכז ןיא ןעוועג רבוג ףוס-לּכ-ףוס םָאה רעקיטסימ רעד ןוא .הלּבקי
 רעד טימ ןאתוכז השמ טנַאקַאּב טָאה תפצ סיוא יולח ןימינּב .רעטכיד
 יױזַא יו ,תולעפתה טימ טלייצרעד אפוג רעטכיד רעד ןוא ,הלּבק רענַאירול
 וד ,לַאטיװ םייח ,דימלּת סאירול ןופ םירפס יד ןיא ןענופעג טָאה רע
 רהוז ףיוא שוריּפ ןסיורג ַא טּביירש ,קידענעוו ןיא לֹוש עשיטסילַאּבַאק ַא ןילַא דלַאּב טעדנירג אֹּתוּכז . תמאה תמכח ןופ תורצוא עטסרעייט

 קורד ןיא ןענישרע יא עמעָאּפ סאתונו יח םערכָאנ םורָא רָאי ףניפ ןיא 1
 ,אמלוא לאינד בקעי ,'םירקּבל םישדח הרכח רעזעיגילער רעד ןופ דילגסימ ַא טָאהי
 217 ןיא ,"ךורע ןדע, עמעָאּפ עטייווצ ַא "ךורע הּתפּתע ןופ רעטסומ ןכָאנ יונעג טסַאפרַאֿפ
 ,עמעָאּפ סאּתונו יװ קירטעמ רעּבלעו רעד םױל םיוּבעג ןענייז סָאוװ ,ןפָארטס עקילָאצפניפ
 סאמלוא .םיומ ןכָאנ קידצ רעד טמוקַאּב םע םָאװ ,רכש םענייש םעד אמלוא םרעדליש
 התפּתא סאּתוַכו טימ ןעמַאזוצ 1744 קידענעװ ןיא טכעלטנפערַאפ ןעמ סָאה "ךורע ןדע,
 ,טקורדעג ןעֶמַאווצ ןּבַאגסױא עקידרעטעּפש יד ןיא ךיוא ןרעװ ןוא "ךורעי

 ירבדב ארקמב יתחרט םינש המכ יכ; :'ּב 'מע ,42 ףד ,"ו"טר תורגא, עז *
 אניצוב ןנחלא ר'רהומכ שודק הטמ ארטנ רמנמל יתיכז רע ארבפב ייחרטד .םילבוקמהז
 םה ןהש לאסיו םיײח 'רה ירפס בור הרית' אחרטבו תאצוהב יתאצמו יתעגיו ארוחנד:
 ."תריעצה יתעירי תרחוימ םהילעו הרבו תיקנ תלוסו הרות יפוגי
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 ישרש) הלּבק רַאפ לעיצעּפס ךוּברעטרעוו ַא טסַאפרַאּפ .1 (''ינדא שדקמ ,,)

 טריפ ןוא 2 תישעמ הלּבק טימ זייוונטייצ ךיוא ךיז טמענרַאפ ,(תומשה

 ,חוריפס ןעצ יד ןגעוו םידימלּת ענייז טימ ?סקעוו"ווירּב ןסיורג ץנַאג א

 -ניא סרעדנוזַאּב .5 ןעמעלּבָארּפ עשיטסימ ערעדנַא ןוא תויתוא יפורצ

 ?בוקמ םעד ,דימלּת ןטּבילעג ןייז טימ םיבתכמ תפילח ןייז זיא טנַאסערעט

 ןיא ןרעדנַא םעד רענייא טקישעג ןּבָאה ייז סָאװ ,ווירּב יד ..ןהּכ ןימינּב

 -עמיטניא רעד ןיא ןיירַא זנוא טריפ ,הנותח סנהּכ ןימינּב ןופ.רָאי םעדי

 געעז רימ .ןרוטַאנ עשיטסימ עטריטלאזקע ןופ ןעגנוּבעלרעּביא ןוא טלעוו

 םרעוו תובהלתה עזעינילער יד יװ ןפוא ןטלוּב ץנַאנ א ףיוא ןנוא רַאֿפ

 טרעוו הװַאּת עשידרע יד ;ןטנעמעלע עשיטָארע-ןייר טימ ןעננורדעגכרור

 יד ,תוקבד רעשלמיה ןוא חליפּת רעשיזַאטסקע ןיא לנלונמ דעקיטסימ םייּב

 ײַאּב םעד ךָאנ גנַארד םעד טימ ןדנוּברַאפ גנע טרעו יורפ רעד וצ עביכ

 , .טייקצנַאג רעשינָאמרַאה ןופ גונעּת ןקידנשיור

 רעּבָא ןיא סע .*םיטויּפ ןוא ןענמיה זייוונטייצ ךיוא טּביירש אּתוכְז

 .טימ לּבוקמ םעד לּכ-םדוק ייז ןיא ןעעז רימ .עיזעאּפ קינייוו ץנַאנ ייז ןיא

 הלּבק רעד ןופ תומלוע 'ד יד טגניזַאּב רע .תואירטמג ןוא תומש יפורצ

 ,5 "ןיִפְלַא ףלא , ןעמאנ ןרעטנוא עמעֶאּפ רעלעיצעּפס א ןיא (ע"'יבא)

 ךיז טּבייה ייֵז ןופ סעדעי סָאװ ,רעטרעוו טנזיױט סיוא טײטשַאּב סע ?ייוו

 ,תולנ רעד ,קלָאפ ןשידיי םנופ ענַאל עשינַארט יד זיולּב .ףלַא ןַא טימ ןָא

 -םיד מעד ןאּתוּכז ןיא טקעוורעד ,רערעווש ןוא רערעטיּב ץלַא טרעוו סָאװ

 ןעלמיה יד ןיא רע טרעדיילש "'ןיפלא ףלַא , ןייז ןופ סולש םוצ ןוא ,רעט

 עצלאטש ןיימ --- רעדנּוװ ענייד ןענייז ווו, :טסעטָארּפ ןשימרוטש ןייז

 םינ רעמ ןָאק ךיא !רעקיטכעמלַא וד ,טָאג ...?טסיירט ןוא גנונעפָאה

 .ידיקדרזיייק יריד רריריייאטיעראטסוטישאגאטיבפ

 רחוז ףיוא שוריּפ םאתוכז ןופ רַאלּפמעזקע רעכעלטפירשטנַאה רעלופטכַארּפ ַא 1

 םפַאשלעזעג רעשיפַארגָאנטעישירָאטסיה רעשידיי רעד ןופ ייזמ ןיא ןענופעג ךיז םָאה

 י ,דַארגנינעל ןיא

 רורפ ַא ןופ ."קוּביד, ַא ןּבײרטוצסױרַא ױזַא יח ןעגנוזייװנָא ב"צ םיִג אּתֹוּכז 2 |

 28 ,24 ,2 ,'ו"מר תורגא,)
 י

 4780 ןיא ָאנרָאװיל ןיא םכעלטנפערַאּפ ןיא לסקעיװ.ווירב םעד ןופ לייט ַא 8

 ."ו"מר תורנא, ןעמָאנ ןרעטנוא

 41712) םַאדרעטסמַא ןיא םכעלטנפערַאּפ יגנעלָאטטָא השמ טָאה יז ןופ לייט ַא 4

 גחנמ רװחמ ןיא ןײרַא ןענייז תוליפּת סאּתוּכז עקינײא ,"שדח לוק ןהי ןעמָאנ ןרעטנוא

 םאתֹוּככ עלַא ןופ גנולמָאז עכעלטסירשטנַאה ַא י'ןויצ ירעש, סרעװָאנַאה ןיא ןוא אּפכ

 4720 ,687 'םונ) גנולמַאז.ןטּפירקסונַאמ םגרוּבצניג ןָארַאּב ןיא ךיז טניפעג ןענטיה

 ,"ו"מר תנורגאֿפ ןופ ףוס םוצ םקורדעג 5



 21 . ןדיי ייב רוטַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 -ַאמרַאפ טיוט םוצ זיּכ ןוא עטקיניײּפעג יו ןעזוצ טינ ןָאק ךיא ,ןגייווש
 רַאפ ביוטש ןיא ןלַאפ ,ןעינק ֹוצ תורָשַא רַאפ ןעגנוווצעג ןרעוו עטרעט
 ןעיירשעג עקידנסיײרצרַאה יד ןרעה טיג רעמ ןָאק ךיא !עמוטש רעטענּפָא
 סָאװ ,רעדניק ןופ רעמָאיעג ערעטיּב סָאד .,,עקידנטכַאמש ןטייק ןיא יד ןופ
 ןענַאמ ערעייז טָאה'מ סָאװ ,תונמלַא ןופ ,ןּבילּבעג רעטאפ ַא ןָא ןענייז
 ץְלַא ןוא טכיל ףיוא ןפָאה ,ןטרַאװ וצ חֹוּכ ןייק רעמ ַאטינ ..,טּבױרעג
 "'...רעטסניפ רעד ןיא ןטכַאמש

 ;עמוקעגנָא זיא סע רָאנ יו סָאװ ,טינ רעדנּוװ ןייק רַאּפרעד זיא סע
 אתוכז זיא ,יבצ יתּבש חישמ םעד ןגעוו הרושּב עקידיירפ יד עילַאטיא ןייק
 ןענמיח טימ טסירגַאּב םיא טָאה ןוא ,רעגנעהנא רעסייה ןייז ןרָאװעג ךיילג
 ךיילג זיא ןהּכ ןימינּב דימלּת -רעטּבילעג ןייז ךיוא ,ןעגנַאזעגּבױל ןוא
 רעד ןגעוו ווירּב עקידתובהלתה ןּבירשעג ןוא ןטָארטעגוצ גנונעװַאּב רעד וצ
 ...הלואנ רעקיטכיל

 העיקש רעד וצ טניינעג ךיז טָאה ,הגרדהּב ,זייווכעלסיּב ױזַא טא
 -שיריי םעד ןיא טסיינ-סנַאסענער רעד ןרָאװעג ןשַאלרַאפ ןצנַאגניא ןוא
 יד ןסקַאװעג טרָאד זיא רעטיירּב ןוא רעקרַאטש ץלַא .ץוּביק ןטינעילַאטיא

 טגיילעגפיורַא טלָאמעד ןּבָאה סָאװ ,םרעטנעצ עקיטסייג ייווצ ןופ העּפש
 הינסכא יד טייז ןייא ןופ :קלָאפ-תולנ ןצנַאג םעד ףיוא לּפמעטש רעייז
 ןופ ןוא ,ץוּביק רעשיניטסעלַאּפ-שיקרעט רעד --- הלּבק ןוא קיטסימ ןופ
 -שטייר סאד -- םזיניּכַאר ןופ ננוטסעפ ןוא םערוט רעד -- רערעדנַא רעד
 ,םוטנריי עשייליוּפ

 ,ןלייט עקידרעטייוו יד ןיא --- סרעטנעצ עקיזָאד יד ןגעוװ
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 לייט רעטסקעו

 רעטנעצ-רוטלוק רעשידיי רעד
 הכולמ רעשינַאמָאטָא רעד ןיא
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 םיריש , גנולמַאז-רעדיל רעד ןופ טאלבירעש רעד

 "תוחבשתו תורימזו

 3ה4 טייז עז



 לטיּפַאק רעטשרע

 םיתמרצ קחצי--.הכולמ רעשינַאטָאטָא רעד ןיא ןדיי רַאפ עגַאל עקיטסניג יד
 ןשיריי םנופ גנובעלפיוא עלערוטלוק יד -- .ןדי עשסייד יד וצ ףורפיוא
 רַאפ תובהלתה רעיײז ןוא הלנשה יציפמ עשידי יד -- .ייקרעט ןיא ץוּביק
 ןוא לאיּכלמ ןּב יתּבש ןשיװצ הוּכיו רעד -- ,ןפָאש סארוע ןּבא םהרנַא
 העּפשה עלערומלוק יד -- ,רערעלקפיוא םלַא ונייטמוכ -- .ונייממוכ יכדרמ
 עשיטיַארַאק יד -- .ןעטִיַארַאק עקיטרָא יד ףיױא עטנרעלעג עשידיי יד ןופ
 יד ןנעק תקולחמ יד -- , קרעװ עשיטעָאּפ סולוּפָאדנעּפַא בלֹּכ ןעטנרעלעג
 ,עט ןײז ןוא יחרומ וחילא -- ,לטימ.ספמַאק םלַא "םרחא רעד ;ןעטִיַארַאק

 .דרפס ילוג יד -- ,םייקיט

 ,'0005012082,ןופ רעטכיד רעלופטנעלַאט רעטנַאקַאּב ןיוש זנוא רעד
 ןרָאצ ןקידנענערּב ןוא גָאטייװ ןפיט ַאזַא טימ טדער סָאװ ,עקסוא לאומש
 ןקידרעייפ טימ טגניז ,עיציזיווקניא רעד ןופ םישעמ עקיטולּב יד ןגעוו
 רעד --- טכַאמסיורג רעקיטומ ,רעיינ רעד גנאזעגּביױל דנלעּבוי ַא סָאטַאּפ
 טכַאמעג תונוחצינ עקידלאוג עריא טימ טָאה סָאװ ,הכולמ רעשיקרעט
 | .עּפָארייא עכעלטסירק סָאד ןרעטיצ

 ןשַאװ סָאװ ,םימי יד יו עטיירּב-קיטכעמ ,עסיורג וד ! דנַאלנקרעט
 סעמעוו ,םי רענעי יו גנוטער קיליווטיירב זנוא טסקנעש וד !םורַא ךיד
 טשרָאקַא םעד רַאפ ןטָארטעגּפָא לעטאּב סטָאג ףיוא ןּבָאה סע ןרעסַאװ
 םירצמ טסָאה ןעוו ,געט ענעי ןיא יװ ! סלָאפ ןיימ ,בקעי .קלָאפ ןטיירפַאּב
 יז ןיא תורצ ןוא ןדייפ ענייד עלַא ףרַאװ טציא ךיוא ױזַא = ,ןזָאלרַאפ
 רַאפ ןענייז ,דנַאל םעיינ ןגנוי םניא ,טחָאד םערָאװ ;םי םנופ ןשינעפיט
 טייהיירפ ;ופ .ןרעיוט יד ,טייקילעזטייל ןופ ןרעיוט יד טנפעעג טיירּב ריד
 יד ,רעדיילק עכעלדנעש יד ןפרַאװּפָארַא ךיז ןופ וטסנעק ָאד .קילג ןוא
 ןגָארט גנַאװצ ןוא טיונ ךרוד טזומענ טסָאה סָאװ ,עקסַאמ עטפאהלקע
 ןוא | ןקידתונמחרבמוא ,ןעמַאזױרג-שיטַאנַאפ םנופ דנַאל םניא ךיז ףיוא
 ןוא ןפָא ;ןּבעל םעיינ םוצ ןייטשפיוא וטסעוו ָאד .קלָאפ ןקיטשרוד-המקנ
 ,תובָא ענייד ןופ ןּבױלג םוצ ,ןּבױלג ןייד וצ ןרעקמוא ךיז וטסעװ יירפ
 ענייד ןזָאלרַאפ וצ ןעגנּוװצעג דרעווש ןוא רעייפ טימ ךיד ןּבָאה'ס ןכלעוו
 טלדנַאװעג וטסָאה ,םיאנוש ענייד ןופ דנַאל םניא ,טרָאד .דנייפ עקיטפיג

26 
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 ץוש םער רעטנוא ,רעּבָא ָאד ;רעדמערפ רעטכַארַאפ ןעמעלַא ןופ ַא יװ

 ןייז ריד ףיוא ןטײרּפשרַאפ טָאג טעוו ,הכולמ רעגנוי רעקיטכעמ רעד ןופ

 .?"גנוזיילרעד ןוא טייהיירפ טימ ןעיידפרעד ךיד ןוא דָאנעג

 ןּבָאה סָאװ ,ןענַאטלוס עצלָאטש תונוחצינ עסיורג ערעייז טימ יד

 יםיוא עירעּפמיא רעשיטנַאזיּב רעטצריטשעג רעד ןופ תוברוח יד ףיוא

 ,ןענַאטשרַאפ טוג רעיײז ןּבָאה ,הכולמ עשיקרעט עקיטכעמ יר טיוּבעג

 ןוא ,ןריפ וצ המחלמ רָאנ ןסייוו סָאװ ,ןענַאמָאטַא עשירעגירק יד זַא

 ןענייז -- דרעוװש ןטימ סקיּב רעד וצ זילּב טנייוװעג ןענייז טנעה ערעייז .

 .ןטּפַאשקרעװ ןוא לדנַאה .טימ .דנַאל סָאד ןבעלַאּב וצ ?גוסמ קינייװ ץנַאג

 עשינעמרַא ןוא עשיכירג יד ,דנַאטשלטימ רעכעלטסירק רעקיטרָא רעד

 "רַאפ וצ ןעוועג טכיזניה רעשיטילַאּפ ןיא ןענייז ,רעמענרעטנוא ןוא םירחוס

 ןּבָאה עקַאט רַאפרעד .ןזָאלרַאפ ןענַאק ייז ףיוא ךיז לָאז ןעמ ,קיטּכעד

 רַאפ טנעמעלע םענעשטנוװעג רעייז א ןעזעג ןדיי יד ןיא ןענַאטלוס יד

 ,הכולמ רעגנוי רעיײז ןופ גנולקיװטנַא רעכעלטפַאשטריװ רעלַאמרָאנ רעד

 רַאפ ''טייקילעזטייל ןופ ןרעיוט יד טנפעעג טיירּב ,, ךעלקריוו ןּבָאה ןוא

 ןרָאװעג ןּבירטרַאפ ןענייז סָאװ ,סעקינדנזענ עשיריי עכעלקילנמוא יד

 רעטייווצ רעד דעמַאכומ רָאנ יו .רעדנעל עשיעּפָארייא עכעלטסירק יד סיוא

 יד ןעװעג לטבמ ךיילנ רע טָאה ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןעמונעגנייַא טָאה

 .ןדיי עקיטרָא ירד ףיוא טקירדעג ןּבָאה סָאװ ,ןעגנוצענערנַאּב ערעווש

 -עטכישעג א טלייצרעד --- גנורינער ןייז ןופ רָאי ןטשרע םניא,

 רעּביא ןפורסיוא טזָאלעג ךיילג דעמאכומ טָאה--- טייצ רענעי ןופ רעּביירש

 ןעניֹוװ סָאװ ,לארשי תיּב ןופ רעדניק ריא ,וצ טרעה :דנַאל ןצנַאג ןייז

 ריגעריזער ןיימ ןיא טמוק --- ךייַא ןופ ליוװ סע רע ...הכולמ ןיימ ןיא

 ןסינעג ןוא ,ור ןוא ץיוש ןעניפעג קְלֶאפ רעייַא ןופ רעדעי לָאז ,טָאטש

 ."דנַאל םנופ רעמיטכייר יד

 -עג רעד רעטייוו טלייצרעד -- ןעמוקענפיונוצ ךיז זיא סע ןוא ,,

 ייז רַאפ טָאה ןַאטלוס רעד .ןדיי לָאצ עקידכַאװג  ַא --- רעביירש-עטכיש

 טרָאד ךיז ןּבָאה ייז ןוא ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ץַאלּפ ןּבענעג ןעמעלַא

 ,םישדדמייּתּב ןיוא ןלוש ןעיוּב וצ טּבילרעד ףיוא ייז טָאה רע ...טצעזַאּכ

 םענייא :ןיוטש יירד טלעטשעגפיוא רע טָאה ץיַאלַאּפ ןכעלגיניק ןיא ןוא

 -טַאּפ) קירטַאּפ ןטיכירג ןראפ ןטייווצ םעד ,יטפומ ןשינעמלסומ ןראפ

 טָאה קלאפ סעדעי סערָאו ,בר ןשידיי ןרַאפ ןטירד םעד ןוא (ךרָאיר

 יד ןופ שארּב .שאר ןוא טפוש ןייז ןופ החנשה רעד רעטנוא טּבעלעג

 ןיא לוטש ןייז .1 יִלַאסּפַאק חשמס בר רעטלַא רעד ןענַאטשענ זיא ןריז

 ,רעמַײװ -- ילַאסּפַאק השמ ןגעװ 1



 241 ןדי ייּב רומַארעמיל רעד ןופ עםכישעג יד

 ןטטלוס רעד ןוא ,לוטש סיטפומ םעד ןּבעל ףיוה סנַאטלוס ןיא ןענַאטשעג
 ,"טאהעג ּביל רעייז םיא םָאה

 טמיטשַאּב סיורָאפ ןיא סָאװ ,טנַאה ענרעזייא יד ,טָאג ןופ טוד-ףָארטש יד תולייח עשינַאמָאטָא עקידנוחצינ יד ןיא ןעזרעד ןּבָאה ןדיי יד
 -ךעט יד טרעלקרע ןּבָאה יז .דניז ןוא טולּב ןיא טקנוטעגנייַא זיא סָאװ ,,"םודא,, תוכלמ יד ןרעטשעצ ןוא טּפשַמ ןטכערעג םעד ןריפוצכרוד
 עשיקרעט יד ןופ שארּב זַא ,טּביױלגעג טסעפ ןּבָאה ייז ןוא ,,'ןטּבלַאזעג סטָאנ , םעד ,שרוּכ ''ןטכערעג,, םנופ ןעגנולצָארּפש רַאפ ןענַאטלוס עשיק
 ןטימ וומצעּבו ודובכּב פאירבג ךאלמ רעד טזיירּפש תונחמ עשירעגירק
 .1 חישמ ןקיטכיל ןראפ נעװו םעד ןטיירג -וצ ןוא ''ץק,, םעד ןרעטנענרעד וצ ידכּב ,טנַאה רעד ןיא דרעווש ןזיױלּב

 ,טיילעגנוי עשידיי ייווצ .ייקרעט ןיא רעדירּב ערעייז ןופ ןּבעל סָאד ןדיי ענעפָאלטנַא עּפָארייא רעכעלטסירק רעד סוא יד ףיױא טכַאמענ טָאה'ס סָאװ ,םשור ןסיורג םעד ןגעוװו ףירנַאב ןטלוּב ץנַאנ א זנוא טיִג סָאװ ,טנעמוקָאד רעטנַאסערעטניא ןא ןרָאװעג טיהעגפיוא זיא סע
 םעד  ןופ ןרָאװעג לעּפתנ ױזַא ןענייז יז .לָאּפָאנטנאטסנָאק ןייק ךיז טננַאלרעד ןוא דנַאלשטייד ןופ טרעדנַאוװעגסיױא ןּבָאה ,ןהֹּכ דוד ןוא ןמלק
 ,ייקרעט ןיא ךיז טּבעל ןדיי יד יירפ ןוא טוג יו ,ןסיוו ןלָאז ןדיי עשטייד יד ןעוו :ןעװעג טינ קפס םוש ןייק ייז ייּב זיא'ס זַא ,ןּבעל ןקיטרָאד
 ןטייסירעווש עלַא ףיוא קידנקוק טינ ,ןיהַא טזָאלעג עלַא ךיז ייז ןטלָאװ
 ןּביירשנָא לָאז רע ,לָאּפַאניטנַאטסנָאק ןיא טצעזַאּב ךיז ןוא דנַאלשטיײיד ןופ ןפָאלטנַא ןרָאי עגנוי יד ןיא זיא סָאװ ,יתפרצ סחצי ,ןַאמסדנַאל םענעזעוועג א רעייז וצ םדנעוועג ראפרעד ךיז ןּבָאה ייז .ןרַאפעגנ ןוא
 םייּב ןוא ןּבאוש ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,תוליהק יד וצ ,ןדיי עשטייד ענעּבילבעגרעּביא יד וצ -- "'הטילּפה תיראש , רעד וצ '!ארוק לוק, א
 ךעלקילג יו ןלייצרעד ייז ןוא ,ןרַאננוא ןוא ןרעמ ,קראמרעייטש ןיא ,ןייר
 =+ ןרמל א דיי א ,יּתפרצ .הכולמ רעשינַאמָאטָא רעד ןיא ןדיי יד ןּבעל סע

 -רַאפ טָאה רע .ןטעּב גנַאל טזָאלעג טינ ךיִז םָאה ,5 יןושל ?לעּב , ַא ןוא

 ,8 !םונ ,ענַאלײּב םעד ןנעװ עז 1
 ",,,הנוכתה ירפסמ תארקש חמ םִג ונמע תארקו ,דומלתב םכח תייהו ךיניאר ,ץראה תוצקמ ונילא תאב רשא זאמ יכ ,יתפרצה קחצי 'ר דמהנה בוהאה ךתלאש לע, יתפרצ דימלּת ןטּבילעג ןיז ןופ השקּב רעד םיל לע'צעּפס ןּבירשעג רע סָאה שוריּפ ןקיזָאד םעד זַא ,"ןויגהה תלמ, סינומיימ ףױא שוריּפ ןייז ןיא ןָא טזייוו ,קימַאמ .עטַאיב ןוא עימָאנָארטסַא שנרעלעג טָאה יתפרצ ןעמעװ יב ,ונייממוכ יכדרמ ?
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 ןוא ,ליטסיהצילמ ןקיטרַאנגייא ןַא ןיא ןּבירשעג ,ווירּב ןגנַאל ַא טסַאפ

 . דנַאלשטייד ןיא תוליהק עשידיי יד טקישעצ םיא

 ןעיירשעג ערעייַא זנוא וצ ןעגנַאגרעד ,יתפרצ טּביירש ,ןענייז סע,

 סָאװ ,תופידר ןוא תורצ עלַא ןגעוו טלייצרעד זנוא טָאה ןעמ ,ןצפיז ןוא

 רעמַאיעג סָאד רעה ךיא ...רעדנעל עשטייד יד ןיא ןייטשוצסיוא טָאה ריא

 ןָא םקירדרעטנוא המוא עמַאזיורג ןוא עדליוו יד ...רעדירּב עניימ ןופ

 ןענַאטשעגפױא ...קלָאפ ןטלייוװרעדסיוא םנופ רעדניק עיירט יד תונמחר

 סָאר ייז ןליוו ןעלצרַאװסיױא ,םיור ןופ םיחלג ןוא םירמוּכ יד ןענייז

 עיינ ץלַא .לארשי ןופ ןעמָאנ םעד ןקעמסיוא ןוא בקעי ןופ שינעכערענ

 ..ןענגערּב ךייַא ייז ןליוו ןפיוהרעטייש ןפיוא ,סיוא ייז ןטכארט תודיזג

 ןיִּב ךיא !ןּבענ ךייַא לעװ ךיא סָאװ ,הצע יד ,רעדירּב עניימ ,וצ טרעה

 ןיּב .טנרעלעג הרוּת םינּבו עשטייד ייּב ןוא ןרָאּבעג דנַאלשטייד ןיא ךיוא

 "רער ךימ ּבָאה ךיא ןוא ןרָאװעג ןּבירטרַאפ דנַאלסטרוּבעג ןיימ ןופ ךיא

 טימ ליפ זיא סָאװ ,דנַאל ןשיקרעט ןטשטנעּבעג טָאג ןופ םעֶד ןיא טגנַאל

 ךייא רַאפ ךיוא ןָאק סע ,קילג ןוא ור ןענופעג אד ּבָאה ךיא .ןטוג םעדלַא

 טלָאז ,רנאלשטייד ןיא טניֹוװ סָאװ ,ריא ןעוו ...ור ןופ דנַאֿל סָאד ןרעוו

 -ענ זנוא טָאה טָאג סָאװ טיס ,םעד ןופ קלח:טנעצ א וליפַא ןסיוו

 -ירעוש םוש ןייק ףיוא טקוקעג טינ ריא טלָאװ ,דנַאל ןיא ָאד טשטנעּב

 .ןקרעט יד ןופ דנַאל םניא ,ָאד ...זנוא וצ טזָאלעג ךיז טלָאװ ןוא ,ןטייק

 -רַאפ עסיורג ןציזַאּב ריס :ןנָאלקַאּב וצ ךיז סָאװ ףיוא טיִנ רימ ןּבָאה

 ןנוג טקירד ןעמ ,טנעה ערעזנוא ןיא ןענייז רעּבליז ןוא דלָאג ליפ ,סננעומ

 רעזנוא זיא טרעטשעגמוא ןוא יירפ ןוא ,ןרעייטש ערעווש טימ טינ

 !ופ רעדעי ןוא לוזּב זיא ץלַא ,דרע רעד ןופ ןטכורפ יד ןענייז ךייר ,?דנַאה

 קלַא ןגָארט וצ ןעגנּוװצעג טינ דיי רעד זיא ָאד .יירפ ןוא קַיור טּבעל זנוא

 ןוא םוטכייר וליפַא ּוװ ,דנַאלשטייד ןיא יו ןעלטיה עלעג ןכייצדנַאש

 טימרעד טקעוװרעד רע םערָאװ ,הללק א ןדיי ַא רַאפ זיא ןגעמרַאפ סיורג

 יּבַא ,םילוּבליּב יילרעלּכ םיא ףיוא ןכַאמ ייז ןוא ןטסירק יד ייּב האנק יד

 ,ןדנעל ערעייֵַא ןָא טרוג !רעדירּב עניימ ,ףיוא טייטש .ןּבור וצ דלָאג ןייז

 .ענ ןענײו ,ןרָאװעג ןבירשענ ּזיא ווירּב רעקיוָאד רעד ןעװ ,טייצ רעד ןגעװ

 .טנפערַאפ ּוירֹּב סיתפרצ ןטשרע םוצ םָאה סָאװ ,קענילעי ,תועד יקוליה עסיוועג ןעוו

 ןבירשעג ייא װירּב רעד זַא ,םנכערעג טָאה ,(24-14 ,ונ'תת תורזנ סרמנוק) טכעל

 ,ןיװעגנָא קישכיר טָאה סָאװ ,ץערג ,ןגוצצײירק יד ןופ םײצ רעד ןיא ה"י ןמ13 ןיא

 רימ ,1454 ןיא ןּב-שעג זיא ּווירּב רעד זַא ,טנכער ,טַאהעג תועמ ַא טָאה קענילעי ןַא

 ,םעדכָאנ םורַא רָאי עכעלסע ןיא טשרע ןרָאװעג טסַאּפרַאפ זיא ּװירּב רעד זַא ,ןענעכער

 .ןרָאי 7250 יר ןופ ףוס ןיא ח"ד ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןעמונעגנייַא ןנָאה ןקרעט יד יװ
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 ןופ ןרעוו יירפ ריא טעװ ָאד !זנוא וצ טמוק ןוא תוחוּכ ערעײַא טלמַאז
 | | ! ןעניפעג ור ריא טעװ ָאד ,םיאנוש ערעײַא

 עשטייד יד ייּב םשור ןסיורג ! ַא טכַאמעג טָאה ''ארוק לוק , סיּתפרצ
 ַאוַא ףיוא ןוא ,''דנַאל ןטשטנעּבעג , םוצ טזָאלעג ךיז ןּבָאה ליפ ןוא ,ןדייי
 -ער ענעזעוועג יד ,ח"י ןט18 םנופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא זיא ןפוא
 פנלוגמ ןיא יז יװ םעד ךָאנ ץנאזיּב רעכעלדנייפנדיי רעד ןופ ץנעדיז
 -ידנטיידַאּב ַא ןרָאװעג -- ?ובמַאטכ ןשיקרעט-שינעמלסומ ןיא ןרָאװעג
 הליהק ''רעשיכירג ,, רענעסעזעגטלַא רעד ןּבעל ּוװ ,רעטנעצ רעשידיי רעק
 ןוא עשטייד סיוא ,הליהק ''עשיזנּכשא,, עיינ ַא טערליּבעג ךיוא ךיז טָאה
 ןּבָאה ןדנַאטשוצ עשיטילָאּפ-לַאיצַאס עקיטסניג יד .ןדיי עשיכיירטסע
 ךלַאֹּב זיא (לָאּפַאניטנַאטסנָאק) ''אטשוק,, סָאװ ,ןפלָאהעגטימ ליפ ייּברעד-
 ךיז טּבייה סע .רעטְנעצ רעשידיי רע 5ערוטלוק רעבושח ַא ךיוא ןרָאװעג

 ,גנַאק תורוד ייווצ ןופ ךשמ 8 ףיוא ,טייצ רעצרוק ַא ףיוא זיולּב ,תמא ,ןָא
 סיֹורַא ןטערט סע .ייקרעט ןיא רוטלוק רעשידיי רעד ןופ הפוקּת-ילּב יד
 ןעיירפ ןופ ןָאפ רעד רעטנוא ןסיוו ןכעלטלעוו ןקיטייזליפ ןופ רענעמ
 ,רערעלקרעילּביּב ןוא ! ןטייּפ ַא ,יניה וטַאעוּפַאק השמ .קנַאדענ ןשיטירק
 טָאה סָאװ ,רעקנעדיירפ סלַא שמוח היוא שוריּפ ןייז ןיא סױרַא םערט
 יד ,םינומרק,, יד ןופ תועד יד וצ שיטירק ןטלַאחרַאפ ךיז טומ םעד
 ןטָארטעגסױרַא זיא םיא טיפ ןעמַאוצ .? ןטעטירָאטױא עטנעקרענַא
 םש"הנוק ךיז טָאה רע .? בהזיטיברש והילא ןּב המלש רעקיטייזליפ רעד
 ןענייז םיטויּפ ענייז ךס ַא .רעדיל עכעלטלעוו ןוא םיטויּפ ענייז טימ ןעוועג -

 ןופ טצעזעגרעּביא ךיֹוא טָאה רע .* אי נמר נחנמ רוזחמ םעד ןיא ןיירַא
 -בעה ַא טסַאפרַאפ ,קרעוו עשימָאנָארטסַא עקינייא ׁשִיערּבעה ףיוא שיכירנ
 טיול ןוא ,הרוּת ףיוא שוריּפ ַא ןּבירשעג ,"המלש קשח ,, קיטַאמַארג עשִיער

 נהנמ) רוזחמ ןכעלטפירשטנַאה .םעד ןיא ךיז ןעניפעג םיטויּפ סוטַאצוּפַאק ייווצ 1
 ,קעטָאילּבּב."עּפָא רעד ןיא עיצקעלָגק:ןַאמּפיוק רעד ןיא טיתעגפיוא זיא סָאװ ,"(א3

 .רעײז ַא טגנערּב 'וֿגייטטוכ יכדרמ ,ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ זיא שוריּפ םוטַאצוּפַאק 8
 סלַא סױרַא םערט ֹוטַאציּפַאק ּוװ ,שוריפ ןקיזָאד םעד ןופ טנעטנַארֿפ ןטנַאסערעטניא !
 410 'םונ) ענַאלייּב עז) רדח סמ"במר םעד ןופ טסילַאנָאיצַאר .רעשיּפיט

 לעיצעַפס ַא טסַאּפרַאֿפ ךיוא םָאה ,ןשרד לעב ןוא יִדֹומלּת ַא ,רעטָאפ םהמלש 8
 .קרעװ שימָאנָארטסַא

 עקיניא ,373 ,"עטכי שעגרוטַארעטיל, ןיא ץנוצ ,28 וָש ,'דמח םרכת ןיא ל"רש 4
 ןכעלטּפירשטנַאה ןטנָאמרעד רעירפ םעד ןיא ךיױא ךיו ןעניפעג םיטויּפ סבהז:םיגרש
 ןריפ תיּביףלֲא םנופ תתויתוא יד ּוװ ,עטעָאּפ עקיציוו סבהז.םיברש .אפּכ גחנמ רוזחמ
 רעריל ערעדנַא ירד םימ ןעמַאװצ טכעלשנפערַאפ אנהּכ רוד טָאה ,ךיז ןשיװצ חוציוו ַא
 .(1892 ,ףסאיחא) גנולמַאז רעדנוזַאּב ַא ןיא בהזיםיברש ןיפ
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 םעפע ןיא הליהק רעד ןופ רעייטשרָאפ עבושח עקינייא ןופ השקּב רעד
 כארזע ןּבא םהרבַא ףיוא שוריּפ א טכַאמעג ךיוא רע טָאה ,(ושיפוא)
 .1 "םשה רפפ,

  סאדזע ןּבא ףיוא שוריּפ ַא ןבירשענ טָאה בהזטיברש סָאװ סָאד

 זיא רעטנרעלעג רעשידרפס רעסיורג רעד ,לַאפוצ ןייק טינ 55 זיא קרעוו

 רעלעטשטפירש עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ רענייא טייצ רענעי ןיא ןעוועג 23

 ןיא רָאנ טינ .ייקרעט ןיא ןזיירק עשידיי עטנעגילעטניא יד ייּב

 טימ ןּבָאה טייצ רענעי ןופ עטנרעלעג ערעדנַא עליפ רָאנ ,בהזטיברש

 ייז ףיוא ןּבירשעגנ ןוא ,קרעוו סארזע ןּבא טרידוטש דובּכה תַארי סיורנ

 יתְּבש ,רוד-ןּב סבהז-טיברש טכיזניה רעד ןיא זיא שיּפיט רעייז ,םישוריּפ

 רענייז .טנַאקַאּב קיגיײװ ץנַאג זנוא זיא ןּבעל ןייז ןגעוו .ןהּכה לאיּכלמ ןּב

 ןופ ייקרעט ןייק ןעמוקעג זיא רע, זַא ,םיא ןגעוו טלייצרעד רוודדזּב ןַא

 ןסיורג סיוא זַא ,ךיז ןגעו טלייצרעד אפונ יתּבש ,"ןעלזניא עטייוו

 תונידמ ענעדיישרַאפ רעּביא טרעדנַאװעג .רע טָאה ןסיוו ךָאנ טשרוד

 יאליפ עכעלרעטלַאלטימ יד טרידוטש קיסיילפ טָאה רע .? רעדנעל ןוא

 רָאנ ,קינָאל ןגעו קרעוו ַא ןּבירשעג ןיילַא טָאה ,רוטַארעטיל עשיפָאז

 ארוע ןּבא זַא ,טניפענ רע ;ארזע ןּבא םהרבַא ןעוועג זיא גנילּביל ןייז

 רוד ןייז רַאפ ןוא ,''הלונה ימי תישארמ , ךיז וצ ןכיילנ ןייק טינ טָאה

 טסאפרַאפ טָאה לאיכלמ ןֹּב .וניבא םהרבַא רעטייווצ רעד ןעוועג רע זיא

 רעסיורגנ ןייז עקַאט ןוא ,* ''םשה רפס ,, סארזע ןּבא ףיוא שוריּפ ןננַאל ַא

 םיא טָאה ןטנרעלעג ןשידרפפ ןטמירַאּב םעד ןופ קנעדנָא םוצ דובּכה-תארי

 חוּכיװ ןשימעלָאּפ ַא ןיא טזָאלעגניירַא ךיז טָאה רע סָאװ ,וצרעד טכַארּבעג

 בגַא םוײװ ןוא ,םעד ןגעװ םליײצרעד רעסַאּפרַאּפ רעד ןכלעװ ןיא ,דיל סָאד 1
 יעטנָאלּפ ןצנַאג ַא טכַארּבעג טָאה ,םעפע ןײק ןעמוקעג זיא רע ןעװ ,רָאי סָאד ןָא

 םעד טנעײלעג ןּבָאה ץערנ ןוא יסור-יד .םבעלעג טאה בהזיםיברש ןעװ םייצ רעד ןגעװ

 ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג ןענײז ןוא ,"לאוגל םילוג רפס--אה תנש , :זרעפ ןקידנפערטַאּב

 רעדיײנשניטש .1500 ןיא ה"ד ,ם"ר רָאי ןיא םעפע ןײק ןעמוקעג זיא בהו.מיברש זַא

 וצ עדעררָאּפ ןייז ןיא) אנהַּכ  .ד ןוא דנַאלרוג ,י .ה ,(28 ,שוװ ,",לביב ,רֹּבעה;)

 יד ןעמוקַאּב ןּבָאה ןוא ,םילוג ופסאה :טנעײלעג ןּבָאה -- (גנולמַאז.רעדיל סבהז.מיברש

 ןיא ךרעּב ןרָאּבעג זיא בהזיטיברש םערָאװ ,שלַאּפ ןיטולחל רעֶּבָא ויא סָאד ,1286 עמַאד

 52 .1502 ךָאנ ןבראטשעג ןוא (32 | ,'המרגותב לארשי ימי ירבד, ,סינַאװר עזו 0

 ,1476--ו"לר 'ה--םילונ ופסאה ;ןענעייל ןעמ ףרַאד עטַאד עקידנפערטַאּב יד זַא ,רָאלק ןיא

 .אארדמ ירא לע המרנות ץראמ הלוגה ןהכה יתבש םידימלתה ריעצ רמא, 2

 .המכחה ןולי כי אל ינויער ידלי םאו ,המומו תעד ילבש םיעושו םיבידנ ירמע ןיבמ םקלל

 ידבוע םע חראתהלו םיכלפבו תונידמב טסושל יבלב םישאו הקושתה שא יב הרענ אלה

 .2 ,"תורודה ארוק, גנולײטּפָא ,1895 ,'תויפלת, ךוּבלטַאז ןיא טכעלטנפערַאֿפ) "םיכרד

 ,9 'םונ עגָאלײּב עז ,קרעװ סלאי למ ןּב יתֹּבש ןגעװ תוכירַאב רעמ 8
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 -יטנַאטסנָאק רעד ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עטסלעניגירַא יד ןופ רענייא טימ
 .ונייטמוכ רזעילא ןּב יכדרמ טימ --- הליהק רעשידיי רעלָאּפָאנ

 יכבדרמ רמא, :ןושלה הזּב ןָא טּפָא טגנַאפ ונייטמוכ יכדרמ |
 "ינויח , ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק סיוא ינויח יכדרמ טגָאז --- ''יגויה יניטרסוק -

 ןופ ץנעדיזער יד ןעװעג ךָאנ זיא לאּפָאניטנַאטסנָאק לייוו ,רַאפרעד
 .ןעזרעד טלעוו יד ןטשרע םוצ ןטרָאד טָאה ונייטמוכ ןעוו ,''ןוי תוכלמ ,
 ןייז ,! ה"י ןטנצפופ םנופ ?טרעפ ןטשרע םניא ןרָאװעג ןרָאּבעג זיא רע
 יז ,הפוקּת רעשינַאמָאטָא רעד וצ רעּבָא טרעהעג םייקיטעט עשירַארעטיל
 םונייטמוכ ןגעו .2 1482---1400 ןופ ךשמ םניא ךרעּב ןגיוצעג ךיז טָאה

 רעד סיוא) זיולּב סייוו ןעמ .,םיטרּפ קיניײװ רעייז טנַאקַאּב ןענייז ןּבעל
 ןרָאי רעקיצפופ יד ןיא זַא ,('!ארומ דוסי,, ףיוא שוריּפ ןייז וצ עדעררָאפ
 :טָאה רערעל ענייז ןופ רענייא זַא ןוא ,לָאּפָאנַאירדַא ןיא טּבעלעג רע טָאה
 ,טלעטשעגטסעפ טינ רעּבָא זיא סע ;ַאטרוּפַאצ ךונח ןעמָאנ םעד ןגָארטעג
 -נסיוו עקיטייזליפ ןייז ןעקנַאדרַאפ וצ ןַאטרוּפַאצ ונייטמוכ סע טָאה יצ
 ןםיוא תועידי עכעלטנירג טשאהעג טָאה ונייטמוכ ,גנודליּב עכעלטפַאש
 -רוטַאנ ערעדנַא ןוא עימָאנָארטסַא * עיגָאלָאליפ ,קיטַאמעטַאמ ןופ טיּבעג
 ,עיפָאזָאליפ רעכעלרעטלַאלטימ רעד ןיא זױלּב טינ יקּב ןעוועג ,ןטפאשנסיוו
 עליפ יו .רוטַארעטיל רעשיגָאלַָאעט רעכעלטסירק רעד ןיא ךיוא רָאנ
 ,םיוא ךיז טקירד ץערג יװ 4,ןעוועג ךיֹוא רע זיא ,רוד ןייז ןיא ערעדנַא
 רעטנרעלעג רעכיירטסיינ רעד טָא ,"'ארזע ןּבא םהרבא ןיא טבילרַאפ ,,
 -סומ ןוא ?אעדיא רעטסכעה רעד ןעוועג ןונייטמוכ רַאפ זיא ה"יי ןט12 םנופ
 ןבא ןופ עליפ ףיֹוא םישוריּפ ןּבירשעג רָאנ םינ טָאה ונייטמוכ .רעט
 רעד טשרעה טייקיטעט רעשירַארעטיל רעצנַאג ןייז ןיא ;+ קרעו סארזע

 טסַאפרַאפ םָאה רע סָאװ ,תושרד עניײז ןיא םיא ןגעװ טדער ןושרג ןֶּב םירפא 1
 ,ןשטנעמ םענעעזעגנָא ןוא םעגעסקַאװרעד ַא ןגעװ יח ,1455 ןיא

 ,רע ןיא סלַאפנדעי ,םלעטשעגטסעפ םינ ןיא טױט סונייממוכ ןופ רֶאי סָאד :
 רפס, ןייז םכעלטנּפערַאּפ ךָאנ רע סָאה 1481 ןיא לײװ ,ןרָאי רע80 יד ןיא ןּברָאטשעג
 ילכ, ןיא) וליּפָאדנוּפא בלכ דימלּת ןײז םיא ןנעװ ןיױש םדער 1487 ןיא ןוא ,"תודמה
 ,םענעּברָאטשעג ַא ןגעװ יװ ,("תועשה עבר

 "זורוז ריא ינועממ, :םיטויּפ ענייז ייווצ .ןבירשעג םיטויּפ ךיוא טָאה ונייטמוכ 5
 'םונ) "תוחּבשתו תורימזו םירישק ןיא טכעלטנפערַאפ ןענייז "לא ךממ שקבמ המ; ןוא

| 124, /202). | 
 ,םרעבכורַאּפ ונידימליד המלש ףסוי רעטנַאקַאּב רעד ,לקינייארוא םונייטמוכ 4 :

 :בינוש םירובח רבחא :קרעװ עלַא םארזע ןּבא ףיוא םישוריּפ ןּבירשעג טָאה ונייטמוכ זַא =
 ינייממוכ ,(12 ,'םינפח אלמא) .וירפס לכ רואיב םנ ,ארזע ןבא םהרבא ירובח יפכ
 בא פ לייט ַא ףיוא זױלּב סישוריּפ ןבירשענ טָאה רֶע זַא ,ןָא רעֶּבָא םזײװ אפוג
 ,(וירפסס תצק ונראב רבכו) קרעװ סארוע
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 יו .ָאדעלַאט סיוא קינדנו-ענ ןטנרעלעג םעד ,דליּברַאפ ןייז ןופ טסיינ

 ןַא ןופ עלָאר רעד ןיא ןונייטמוכ ךיוא רימ ןעעז ױזַא ארזע ןּבא וּתעשּב

 ןטײרּפשרַאפ קעװצטּפיוה ןייז רָאפ ךיז טלעטש סָאו ,רערעלקפיוא

 תועידי-טנורג יד ןזיירק עטיירּב יד רַאּפ ךעלגנעגוצ ןכַאמ ןוא גנודליּב

 יר ןָא, .ןטֿפַאשנסיװװטַאנ ןוא קיטַאמעטַאמ ,עיפָאזָאליפ ,קינָאל ןופ

 םעד ךעלנעממוא זיא --- רעטנוא ונייטמוכ טביירטש --- תועידי עקיזָאד

 .ךעלדנעטשראפמוא ןייז ןלעוו ןלעטש .עליפ םערָאװ ,ןרידוטש וצ דומלּת

 .1'אפונ דומלּתה ימכח יר ןזיוועגנָא עקַאט ןיוש ןּבָאה ףיורעד ןוא

 רפס,, קיטַאמעטַאמ ןגעוו קרעוו רעלוּפָאּפ ַא טניירש ונייטמוכ

 -טסַא עשיסרעּפ יד ןגעוו גנושרָאפ עכעלטפַאשנסיװ ַא ,''תודמהו ןוּבשחה

 ןגעו ןטעּברַא ענעדיישרַאפ ,(סרּפ תוחול שוריּפ רפס) ןלעּבַאמ עשימָאנָאר

 עימַאנַארטסַא ןגעוו קרעוו לעיצעּפס ַא ,?* םירישכמ יִלּכ עשימָאנַארטסַא

 * ''וינהה תלמ , םינומיימ ףיוא שוריּפ ַא ןוא * 'הנוכּתה רפס ,,

 רעשירַארעטיל רעקיטייזליפ ןייז ייַּב טָאה וּתעשֹּב ארזע ןּבא רעד יװ רָאנ

 -רע-לּכיּב רעד ןעקנָאשעג טיײקמַאזקרעמפיוא ליפ סרעדנוזַאּב טייקיטעט

 סונייטמוכ "'ןטּבילרַאּפ , ןאדזע ןּבא ןיא םעד ךיוא זיא ױזַא ,גנורעלק

 ןקיזָאד םעד ןיא עקַאט ןוא .* הרוּת ףיוא שוריּפ רעסיורג א קרעוטּפיוה

 -יירפ ןוא רעקיטייזליפ סלַא ןטסטלוּבמַא ונייטמוכ ךיז טקעלּפטנַא קרעוו

 םוצ המדקה ןייז טכיזניה רעד ןיא זיא שיּפיט .רעשרָאפ רעקידנעקנעד

 רע ןגיֹוװַאּב םיא ןּבָאה סָאװ ,ןוויטָאמ יד טרעלקרע ונייטמוכ ּוװ ,שוריּפ

 ,םענייז ךָאנ ןּבעגוצ הרוּת ףיוא םישוריּפ עטלַא לָאצ רעקיורג רעד וצ לָאז

 ,.שוריּפ םעיינ ַא

 ידי ידי ריר

 אלש 'ימ ההעדי אלוא :"ארומ דוכי, ףייא שיריַפ ןכעלשפירשטנַאה ןַיז ןיא 1

 הנהו .,.דומלתה ירבד ןינהל הצריש ימל ודומל בייחל ואיבה הו שצנה תטכח דמל

 תומכחה לכ ודמלי אל םא והוניבי אלו רומלתה םליעוי אלש דימלתה ידומלל בייח

 ןככ ןכ םג םימכהח ירבדמ םהילע םיוצמ ונאש םתצקו דומלתה ירבד םניבהל םתצק

 ןבי אלש רחא רדומלתה ירבד תנבהב ונליעות ןוינהה תמכה איהש אטבמה תמנח

 ,"הדומל לע ל"ז םימכחה םג וריהוהש דעֹו תומכחה לכ ינואמ איהו תומכחה ידעלבמ

 ,."החיפצה ילכ ןוקית רמאמ ,תועשה ילכ ןוקת רטאמ ,תשחנה ילכ ןוקית רמאמע 3

 רעטשרע רעד ןיא םפירשטנַאה ןיא ךיז ןעניֿפעג קרעװ עטנכערעגסיױא עלַא יד 3

 ,361- 359 ,353 ,346--342 'םונ עיצקעלָאק:שםיװַא-ריפ

 0865 ,עשרַאװ ןיא טכעלטנפערַאּפ 1

 21 ענעדײשרַאֿפ רעסנוא ןפַארנָצילּביּב יד יב םרירוגיפ קרעװ עקיזָאד סָאד .5

 עז) טצונַאּב ךיז ןּבָאה רימ ןכלעװ טימ ,טּפירקסונַאמ םנופ טַאלּבירעש ןפיוא ;ןעמ

 ,"יפוי לילּכא ןעמָאנ רעד טנַאה סעשטיווָאקריפ טיִמ ןּבירשעגנָא זיא ,(10 'םונ עגַאלייב

 ןיא ךיו ןעניפעג סָאװ ,םיריש עדײּב םוניטמיכ ןיא ךיז טניפעג קורדסיוא רעקיזָאד רעד

 ,םנפערַאֿפ דנַאלרוג ,י .ח טָאה ריש ןטשרע םער) קרעװ םנופ ףוס םניא ןוא ּבײהנָא

 .(נײשמוכ ןנעװ עיפַארגָאנָאכ ןייז ןיא טכעל



 3 ןרי יב רוטַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 שוריפ .טימ .זיולּב ןעמונראפ ךיז רקיע רעד ןּבָאה בישרפמ לייט א;
 ןשילַאקיטַאמַארג ןייז טיול טרָאװ סָאד ןשטייטסיוא ךיז טסיילפעג ,תולמה
 ערעדנַא .טלאהניאדטסקעט טיט דנוּברַאפ ןשינאל ןייז ןיא טינ רעּבָא ,יוּב
 ןפיוא טזָאלעג ךיז ןּבָאה ערעדנַא ךָאנ ןוא ,הלבק ןיא טפיטראפ ךיז ןּבָאה
 ןוא לופ זיא הרוּת יד זַא ,טניימעג ןּבָאה עקינייא ,לשמ ןוא זמר ןופ געוז
 טרעלקרעד טשרע ןזומ סָאװ ,ןעניימ ענעגראּברַאפ ןוא תודוס טימ לופ
 ןיא ץלַא ןַא ,רעכיז ןעוועג ןענייז רעדיוו ערעדנַא ;ןרעװ ןטכױלַאּב ןוא
 טרָאװ ןייז ףרַאד שוריּפ רעד ןוא ,ךַאּפנייא ןוא רָאלק ןזיא ץלַא ,וטושּפּכ
 ןענייז יד ;ךרד .ןייז ףיוא ןעגנַאנעג רעדעי ךיז זיא ױזַא םִא ,טרָאװ ייּב
 ,טרעטנָאלּפרַאפ ַוא ןעמווושעצ --- ערעדנַא יד ,טרָאװ ןפיוא גרַאק ןעוועג
 -ַאּב ןצנַאגניא טינ ןָאק ייז ןופ רענייק רָאנ ,ןרעדנַא םנופ טָאּפש רענייא
 םנופ עטסקיטכיוו סָאד ןלײטוצּפָא יו טינ ןעייטשרַאפ ייז לייוו ,ןקידירפ
 ןּב יכדרפ ,ךיא ּבָאה ,ןעזעגניַא סָאד ּבָאה ךיא לייוו ,לםט
 הרות יד ןרעלקרעד ןווּורּפ ןסָאלשַאּב - ,ינידנטשוקה ונייטמוכ רזעילא
 רָאנ טינ ןצװנַאּב שוריּפ ןיימ ייּב ךימ לעוו ךיא .ןפוא ןקירעהעג ןפיוא
 -רוטַאנ טימ ךיוא טרעיינ ,קיגָאל ןופ ןצעזעג וא קודקיד ןופ םיללּכ יד טיס
 ןיא סע ּוװ טרָאד ןוא ,קיטַאמעטַאמ ןוא עימָאנָארטסַא יװ ,ןטפַאשנסיוו
 -ַאליפ ןייר ןרירַאּב ךיוא ךיא לעװ ,טסקעמ םעד ןטכיױלַאּב וצ קיטיינ
 ןרעו ןָאטעג טעװ ץלַא סָאד ןוא .ןעמעלּבָארּפ עשיגָאלָאעט ןוא עשיפָאז
 ןרעטייוורעד םינ ,ךעלגעמ רָאנ זיא'ס טייוו יוװ ,ןוא רדס ןגנערטש ןיא
 ןייק ףיוא ןזָאלרַאפ טינ ךיז ייברעד לעװ ךיא .טשּפ ןכעלטרעוו םנופךיז
 ךרוד ַא ןגעוו ךיז טלדנַאה סע ןעוו ,ןלַאפ יד ןיא ןדייס ,ןטעטירָאטױא םוש
 רתוס זיא סָאד ןעוו רעּבָא טלָאמעד .חרוסמ רעטקילייהעג גנַאל תורוד
 םע יװ טיול טשּפ םעד ןשטייטרַאפ ךיא לעװ ,תעדה לוקיש ןכיילנ םעד
 -ביר ןוא עגולק יד ןצונסיוא יײּברעד לעװ ךיא .רשיה לבש רעד טדעדָאפ
 םעד ןופ דייד יד --- עַלַא ןופ רעירפ ,רעייגרָאפ עניימ ןופ דייר עקיטו
 טָאה סָאװ ,םישרפמה שאר רעד זיא רע םערָאװ ,ארזע ןּב םהרבַא 'ר םכח
 גנוניימ ןיימ טיול ,טָאה רע ךיוא ּוװ ,רעּבָא טרָאד .ךיז וצ ןכיילג ןייק טינ
 1 "..געוו םענענייא ןיימ ןייג ךיא לעװ ,ןפָארמענ קיטכיר טינ ,ךאָי

 רערעטכינ סלַא שוריּפ ןייז ןיא סױרַא ךעלקריוו טערט ונייטמוכ
  עטיידּב ענייז טימ סָאמ רעלופ ןיא ךיִז טצונַאּב סָאװ ,רעשרָאפ רעיירפ ןוט
 -לביּב םניא טינ טכוז רע ,ןסיװ ןופ ןטיּבעג ענעדיישרַאפ יד ףיוא תועידי
 טימ ןצונַאּב טינ ךיוא ךיז ליוו רע ,םיזמר ןוא סעירָאגעלַא ןייק טסקעט
 עשיטסימ סָאד סיוא רע טדיימ סרעדנוזַאּב ןּוא ,תורגַא ןוא םישרדמ
 א

 ,'א 10 'מונ ענַאלײּב עז עטַאטיצ רעד ןופ לַאניגירְצ םעד 1
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 ,ערָאלק שינַאל סָאד ,רשיה לכש םעד ?כ-םדוק טכוז רע .עקידתודוס ןוא

 ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ןעקנַאדעג ענױזַא סױרַא זייוונטייצ טנַאז ןוא

 ענעמונעגנַא עלענָאיצירַארט יד טימ ,תובָא תלּבק טימ הריּתס רעסיוועג ַא

 חוּבכמ תוקפס ענייז ןגָאזסױרַא ,,רעגייטש א ,ךיז טּבױלרעד רע .ןעגנוניימ

 ןּבָאה הגלפהה רוד םעד רַאפ זַא ,הרוסמ רענעמונעגנָא ןעמעלא ןופ רעד

 ןופ תוהמ םעד ןגעוו עגַארּפ רעד ןיא .שדוק ןושל טדערענ ןשטנעמ עלַא

 ןענָאק ןלָאז ןשטנעמ ,טייקכעלגעמ רעד ןגעוו ןוא שדוקה חור ןוא תואיבנ

 -םימ סנ"'ּבמר םעד ּפָא ונייטמוכ טפרַאװ --- םיכאלמ טימ ןרייר ןוא ןעז

 םעד ףיוא ךעלסילשסיוא ךיז טלעטש ןּוא גנוניימ עשיסקָאדָאטרָא-שיט

 "נָא טייהנגעלעג יד ךרוד טינ ייּברעד טזָאל רע .טקנוּפדנַאטש סמ''ּבמר

 טא ,גנוניימ ןייז טיול ,טרעהעג ןמחנ ןּב השמ לּבוקמ רעד זַא ,ןזייווּוצ

 ןגעוו ,''ןומה , ןטייוו ןעמעלּבָארּפ עשיטערָאעט ןופ ,ןקידנסיוומוא םעד וצ

 הרומ,, םוצ המדקה רעד ןיא לוטיּב ַאזַא טימ טדער ם"'כמר רעד ןכלעוו

 ךיוא טכיירטש ''םיכובנ חרומ,, לעּב םנופ טסייג םניא ץנַאנ 1 "'םיכובנ

 יד זילּב ןעקנַאשַאּב ןרעװ שפנה תראשה טימ ןַא ,רעטנוא ונייטמוב

 ןֹּבָאה ןוא תומילש רעלעוטקעלעטניא וצ טכיירגרעד ןּבָאה סָאװ ,םידיחי

 . ** ןעמעלּבָארּפ עשיפָאזָאליפ ךרוד דנַאטשרַאּפ רעייז טרעטיילעג

 ךיז טלַאהרַאפ ונייטמוכ ןכלעוו טימ ,דובּכה-תַארי ןסיורג םעד ייּב

 ןזָאלרַאפ טינ קיטיינ רַאפ ךָאד רע טלַאה ,ארזע ןּבא םוצ ןוא ם"'ּכמר םוצ

 שיטירק ןייז עקַאט ןוא ;ןריפסיוא ןוא תוחנה ערעייז ףיוא דנילּב ךיז

 ןיא סױרַא טנָאז ארזע ןּבא סָאװ ,ןעקנַאדעג עקינייא וצ- ךיז ןטלַאהרַאֿפ

 ןשיווצ קימעלַאּפ עסייה ַאזַא ןפורעגסיױרַא סע טָאה ,הרוּת ףיוא שוריּפ ןיז

 ונייטמוכ סָאװ ,םעד ןיא .ןהֹּכ יתּבש ןטנַאמרעד רעירפ םעד ןוא ונייטמוכ

 טעזרעד ,ןארזע ןּבא ייּב ןתועט עקינייא ףיוא ןזייווּוצנָא ךיז טּביױלרע

 ריבּכה תתיחּפ ןסיוג ןוא הזעה עטּבילרעדמוא ןַא ןהֹּכ יתבש

 ןונייטמוכ ןגעק סױרַא רַאפרעד טערט רע ןוא ,""םישרפמה שאר, םעד רַאפ

 טסיג רע ּוװ ,* (לאיכלמ יתבש 'ר5 תוגשה רפס) קרעוו לעיצעּפס ַא טימ

 וצ קירעהעג יו טינ טייטשרַאפ סָאװ,, ,םעד ףיוא ןרָאצ ןצנַאג .ןייז .סיוא

 .??ָאטינ ןביילג ןייק זיא'ס ןכּפעוו וצ ,רערעלקרעדילּביּב ןטסערג םעד ןצעש

 , .10 'םונ ענַאלײּב עז 1

 ורונעב רשא תהילכתה יכ ונעדי, :'ב 'מע 1 ףד ,"יפוי לילפ, טּפירכסונַאמ 2

 . וארובב קבדישכ קקר חויהל ןכתי אס הװ דבאי אלש יחצנ ראשהל איה םראה ארבנ

 עו ,"תולנשומה תנשה תמכחל ועיגישב קר רשכא יתלב הוו ןתוחצנב יחצנ ראשיש דע |

 ,"ארומ דוסיא ףיוא שוריּפ םוצ עדעררָאפ יד ,10 'מונ ענַאלייּב ךיוא

 ,נײטש טיג קרעװ םעד ןגעװ תועידי ,רי.בתּכ ןיא ןּבילּבעג זיא קרעװ סָאד 8

 ,קעטָאילּביּב רענעדייל רעד ןיא עיצקעלָאק?ןטּפירקסונַאמ רעד ןופ גָאלַאטַאק .םנוא .רעדייוש
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 לע תובושּת, ענייז טימ ןטָארטעגסױרַא ךיילג זיא ונייטמוכ
 -ַאכ קרעוו עשימעלָאּפ עקיזָאד סָאד עקַאט ןוא ,"ןהֹּכ יתּבש יּבר תונשה
 | ,טייקכעלנעזרעּפ םלַא ןונייטמוכ ןטסטלוּבמַא טריזירעטקאר

 -רַאֿפ רע .שידניק ןוא ווָיַאנ רַאפ תונעט סגהֹּכ יתּבש טגיפעג רע
 -עג, טָאה רע זַא ,קנַאדעג ןמיוא ןעמוק רָאג סע ןָאק יװ ,טינ םייטש
 טּביולרע ךיז טָאה רע סָאװ ,םעד ךרוד קנעדנָא סארזע ןּבא "'טעדנעש
 טרעלקרע -- ךיא,, .תוחנה ענייז עקינייא וצ ןטלַאהרַאֿפ ךיז שיטירק
 סייוו ךיא ,ןטנרעלעג ןסיורג ןקיזָאד םעד ןופ טקיצטנַא ןיִּב --- ונייטמוב
 ןשיריי ןופ טיּבעג ןפיוא ןטסנידרַאפ ענייז ןענייז סע םיורג קיטלַאװג .יוװ
 טינרָאג ןָאק יצ ?רַאבלעפמוא רענעמ עסיורג ןעד ןענייז יצ ;רעּבָא ,ןסיוו
 -תַארי רעד סע ףרַאד יצ ןוא ?ןזיירג ןלָאז ייז ךיוא זַא ,ןייז טלָאמעג
 -רַאפ ןטעטירָאטיױא עסיורג ןופ קנעדנַא םוצ טקעּפסער רעד ןוא דובּכה
 עכעלטפַאשנסיװ וצ ןוא ןשרָאפ ןעיירפ םוצ טריפ סָאװ ,געוו םעד ןעמיוצ
 ,ןעניימ ןשטנעמ ערעטסניפ עשירַאנ ,ןומה רעקידנפיוומוא רעד רָאנ ?ןתמא
 ןּבָאה ,תוחומ עפראש ערעייז טימ ןעגנַאגרעד ץלַא ןּבָאה םינומדק יד זַא
 ןּוא ןיילק ןענייז תורוד עקידרעטעּפש יד ןוא טזיירגעג טינ ?אמנייק
 םעד רנילּב ןגלָאפ סָאװ ,ןשטנעמ רָאנ .ייז טימ ךיילגרַאפ םניא קיטשינ
 גנוניימ ענעגייא ןַא טומ םעד טינ ןּבָאה ןוא םינומדק יד ןופ טעטירָאטיױא
 יירפ םיױרַא טגָאז ןעמ סָאװ ,םעד ןיא ןכערּברַאפ א ןעז ןענַאק --- ןּבָאה וצ
 תועד עדמערפ קיטירק ןופ לָאשנָאװ רעד ףיוא טנייל ןעמ ןוא גנוניימ ןייז
 ןופ ןטלעצעג יד ןייא ןעור סָאװ ,ךעלעשטנעמ עקיזָאד יד טָא .תונקסמ ןוא
 ןרעכיזרַאפ ,,טײקּפמעט רעקיטכיזצרוק ןופ ןָאפ יד ןגָארט ןוא טיײשירַאנ
 ,ןעלבירג טינ ףרַאד ןעמ !וצרעד רימ ןעמוק יו ;ןרעדנַא םעד רענייא
 סָאװ ,סָאד ןייגרעד לכש םענעגייא ןטימ ןלעוו ןוא ןהריקח טינ ףרַאד ןעמ
 . "רנאטשרטשפ רעזנוא רעּביא ןיא

 ןטלַאהרַאפ ןייז ןונייטמוכ רַאפ ךיוא זיא שיטסירעטסַארַאכ רעייז
 ץוּביק ןשיטרעט-שיריי םעד ןופ עטכישעג-רוטלוק רעד ןיא טַאלּב טנַאס -ערעטניא ןַא ?לכב רימ ןרירַאּב טימרעד .ןעמִוַארַאק עקיטרָא יד וצ ךיז
 יד ןופ טייצ-ילב עקיטסייג יד .ה"יי ןט18 םנופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא
 רעד ןיא .ה"י ןטפלע ןטימ ךיז טקידנע רעדנעל-חרזמ יד ןיא ןעמִיַארַאק
 ןזעיגילער ןופ טיּבעג ןפיוא וליפַא רעטנרעלעג רעקידנטײדַאּב רעקיצנייא ןייא ןייק ןזיוװַאּב טינ ןיוש ייז ןשיווצ ךיז טָאה הפוקּת רעקידרעטעּפש
 ישי ןּבָאה ןעמיַארַאק עקיטרָאד יד .ץנאזיּב רעד וצ חרזמ ןופ רעּביא טרעדנַאװ ץוּביק ןשימִיארַאק ןצנַאג םעד רעּביא טפאשרעריפ עקיטסייג יד ןוא ,ןפַאש

 ,204  ,גָאלַאטַאק רעטריטיצ םרעריינשנייטש }
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 הדוהי יװ ןטנרעלעג ןקידנטיידַאּב ַאזַא ןּבענענ ה"י ןטפלע םניא ןיוש
 ןוֿפ עידעּפָאלקיצנע עצנַאג א ''רפוּכה לוּכשא , ןייז ןיא טיג סָאװ ,יסדה
 ,גנושרָאפ-ךַארּפש ,גנורעלקרעדילּביּב ,עיפָאזָאליפ ,םיניד עזעיגילער :ןסיוו

 ןשינּבר םעד ףיױא ןלַאפנָא עשימעלָאּפ ןוא םיחוּכיװ ,טּפַאשנסיװרוטַאנ

 -ַאּב רעד טּבעיעג טָאה ה"י ןט13 ףוס ןיא .םוטנטטירק םעד ןוא םוטנדיי

 לעב רעד ,ףסוי ןֹּב ןרהַא ,רערעלקרעדילּביּב רעשימִיַארַאק רעטמיר
 ןטרָאד טָאה ה"י ןט14 םנופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ןוא 1 ''רחבמה,,

 ןעמִיַארַאק עטַיעּפָאריײא יד סָאװ ,רעקנעד רעטקקידנטיידַאּב רעד טּבעלעג
 טימ ןעוועג םשדהנוק ךיז טָאה סָאװ ,והילא ןּב ןרהַא --- טנַאמרַאפ ןּבָאה

 םעד ןופ רעטסּומ ןטיול ,קרעוװ טשיפאזָאליפ-זעינילעד ַא ,'םייח זע ,, ןייז
 יד ןָא ךיז טּבייה ''םייח ץע, לעב םעד ךָאנ .''םיכובנ הרומ,, ס''מּבמר

 ןופ ךשמ ןיא .ץנַאציּב רעד ןיא ךיוא ןעמַיַארשק יד ןופ הדירי עקיטסייג

 -רעמ ןקיצנייאנייא ןייק ןּבעגענ טינ ייז ןֿבָאה רָאי טרעדנוה עצנַאג

 ,סעיצַאליּפמָאק עזָאלטנעלַאט ,עקיטשינ ,רעסַאפרַאפ םענעעזעגנָא רעקינייוו

 -- עזענעסקעילּביּב ןופ טיּבעג ןפיוא ןוװּורּפ עזָאלּברַאפ ןוא עקניכַאוװש

 רעד רַאפ סרעייז ןפַאש עשירַארעטיל עצנַאג סָאד סיוא ךיז טּפעש טימרעד

 טקעוװעגפיוא ייז טָאה למערד ןקיטסייג ןקיזָאד םעד ןופ .הפוקּת רעקיזָאד

 -נַאק יד ןופ גנובעלפיוא עלערוטלוק יד .ץוּביק רעשידיי רעקיטרא רעד

 -ענ עלַאיצַאס ןוא עשיטייָאּפ עסיורג יד קנַאדַא ,ןדיי רעלָאּפָאניטנַאטס
 ןוא תונוחצינ עשיקרעט יד טימ ןעוועג ןדנוּברַאפ ןענייז סָאװ ,ןשינעעש

 -ַאק יד ףיוא ךיוא טָאה -- עיצַארנימיא רעשידיי רעטקרַאטשרַאפ דעד

 ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןעמַיַארַאק יד ,ייז .העּפשה עסיורג ַא טָאהעג ןעמיַאר

 ןיפַא ןעמולח טנָאקעג טינ ןּבָאה ,הדירי רעקיטסייג ַאזַא ןיא ןענופעג

 . *ייז ייּב ןּבָאה ייז ,הּברדַא ,םוטנדיי ןשינּבר ןטימ ףמַאק ןקידרעטייוו ןנעוו

 "עג עשידיי יד ייַּב ןוא ,ףליה עקיטסיינ טכוזעג רענגעק עקילָאמַא ערע

 .ןסיוו ןופ ןלַאװק יד ןענעפע ייז רַאפ ןלָאז ייז ,ןטעּבענ עטנרעל

 ןענייז םוטנדיי ןשיקרעט םנופ רעריפ עקיטסייג ןוא עטנרעלענ יד

 -ענּפָא טינ ןּבָאה ייז :ךייה רעקידנגונעג רעד ףיוא ןענַאטשעג .טלָאמעד

 -עג קיליוטיירּב ןּבָאה ןוא ,םולש ןופ טנַאה עטקערטשעגסיוא יד ןפרָאװ
 ,ַאטרוּפַאצ ךונח ,יּבר סונייטמוכ ךָאנ .טננוי רעשימיַאוַאק רעד טימ טנרעכ
 -ענ ייז טייכ טָאה רע .ןעמַיַארטק יד ןשיוװצ םידימלּת עליפ טַאהעג טָאה
 ןליפַא ,עשידיי ןייר ךיֹוא רָאנ ,םידומיל עניימענלַא זיולּב טינ טנרעל

 ,(עיר;טַאּפװעיו ואלווג ןיא 1835 ןיא טקורדעג ןטשרע םוצ זיא "רהבמהע רעד 1

 ךיו םָאה תופסוה עטנַאסערעטניא ןוא שוריּפ ַא טימ "רחבמחא םנופ טּפירקסונַאמ ַא

 ,דַארגנינעל ןיא קעטָאילּביב:"עּפָאה רעד ןיא ןעגופענ
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 ןופ עטנרעלעג עשידיי עדעדנַא עליפ רוטַארעטיל עשינּבר ןוא דֹומלּת
 ןהילא ,?איכלמ ןּב יתּבש , יולה והילא ,ילַאסּפטק רזעילא יוװ ,טייצ רענעי
 רעשימיַארַאק רעד טכיררעטנוא ןּבעגעג ןרעג ןּבָאה ,א'א בהזטיברש
 רעד טָא .ונייטמוכ טקילײטַאּב םעד ןיא ךיז טָאה עלַא ןופ רעמ רָאנ ,טנגוי
 עקינירטּפָא ףיוא יו ,ןעמִיַארַאק יד ףיוא םקוקעג םינ 553 טָאה ''ינבר ,
 ,םוטנדיי ןשינּבר ןֹופ רעגערט רעלעיציפַא רעד ,רע ,רענגעק עכעלדנייפ ןוא
 עכלעזַא טנכער רע זַא ,ןרעלקרע וצ ןפָא טומ םעד טַאהעג ןלימַא טָאה
 ןוא יולה תפי ,ידנעװַאהַאנ ןמינּב , חילצמ ןּב ?הס יװ עטנרעלעג עשימִיַארַאק
 ןופ לּפמעט רעד ךיז טלאה סע עכלעוו ףיוא ,ןלייזטנורג , יד רַאפ ערעדנַא
 ףיומ ןיא ה"י ןט19 םנופ בר ַא ייּב רעטרעוו עכלעזַא .?''המכח רעשידיי
 סונייטמוכ ןופ עקַאט ןוא .טראוורעדמוא ןוא יינ ץנַאג ןעוועג עקַאס זיא
 ןֹּבָאה סָאװ ,עטנרעלעג עשימִיַארַאק רוד רעצנַאג ַא ןסקַאוװעגסיוא זיא לושי
 םענעּפמורשעגניַא םעד ןיא םָארטש ןשירפ ַא טכַארּבענניירַא ךיז טימ
 םידימלת סונייטמוכ .עּפָאריײא ןיא ןעמַיַארַאק יד ןופ ןּבעל ןקיטסייג
 יא ,יציּבער ףסוי רעוט-ללּכ רעשימַיַארַאק רעטנַאקַאּב רעד יא ןעוועג ןענייז
 . - יצישַאּב והילא ,''והילא תרדא ,, לעּב רעד ,רעטנרעלעג רעטסּוװַאּב רעד
 בלּכ רעקיטייזליפ רעד ךיוא ןוא ,קסוּפ רעשימיארַאק רעטפערג רעד
 ,טנידרַאפ סָאװ ,םִיַארַאק רעשִיעּפָאריא רעקיצנייא רעד --- .?ולוּפָאדנוּפַא
 רעשִיערּבעה רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןרעוו טנכייצראפ לָאז ןעמָאנ ןייז
 ןופ גנולמאז-רעדיל עסיורג ץנַאג א ןבילבעג םיא ךָאנ ןיא סע .עיזעָאּפ
 עשיטסַאטנַאפ א טסַאפרַאפ ךיוא טָאה רע { טלאהניא ןכעלטלעוו ןייר
 יערד השמ יו .ליטס-ןעמַאקַאמ ןיא ןּבירשעג ,"רנ ןֹּב רנ יבא, עמעֶאּפ
 ףרעטכיד עשַיערּבעה יד ייַּב טשַאנעג ליפ ןפוּפָאדנופַא ךיוא טָאה ,וּתעשּב

 אניטמוכ יכדרמ 'ה יל רפס ןכוא :93 הד ,5/ 'מוג ,ת"וש סיהרזמ והילא עז 1
 | ,"רברב קופקפ םוש היה אלו תומכחהמ ןיב הרותה טשפ י'שרמ ןיב םיקסופהמ ןיב רומלתמ ןיב ונממ ושקבש רומל לכמ םיארקה ינב דמלמ היהו גלפומ ,דיסחו םִי ברל קחבומ ברו דומלתה לכּב .דואמ יֵקּב שיא היהו היסחויממו איינלוטק ילודגמ היהש אטרוּפצ ךונח ר"רוהמ ןקזה וברש ל"ז

 93 ףד ,5/ 'םֹונ ,ת"וש סיחרומ עז :
 ,(293 ,ןטּפירקסונַאמ רענעדײל ןופ גָאלַאּפַאק םרעדיינשנייטש ךָאנ ןריטיצ רימ) ע"נ אישנה דודו ע 'נ ױלה תפי ןבו ע"נ השמ ןּב לאינדו ע"נ ידנוואה ןמינבו ע"נ לה תפו ע ') חילצמ ןֹּב להס רואמח רובכ :וינקז דגנו ומשל רקח ןיאל רע הלא לכ תולהתו ומע םע דסח ושע יכ ,ד םעמ המלש םתרוכשמ יהתו םלעפ 'ר םלשי םינורחאה םימכח םהילע ןוכנ המכחה תיב רשא םידומעה הלאוא 3
 ,1524 ךָאנ ןברָאטשעג ,1464 ןיא ןרָאּבעג 4
 ,11 /םונ ענַאלײּב עו 5

)17( 
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 םיא ייּב ןעניפעג וצ רעווש טינ זיא סע ,הפוקּת רעשינַאּפש רעד ןופ

 ןשידיי םנופ עזַארפַארַאּפ ַא יװ רעמ טינ ןענייז סָאװ ,ןפָארטס עצנַאג

 יבא, ןופ דלעה רעד ,לואש סָאװ ,רעדיל יד ןופ סגייא :לשמכ .רעטסומ

 :עפָארטס רעד טימ ןָא ךיז טּביײה ,טגניז ,''רנ ןּב רנ

 בר ךלמל הירקו --- ץרא שושמ ףונ הפי

 -1 ברעי שבדמ הֹלֹו -- עבש תכל ןדעו

 שושמ ףונ הפי, ריל טנַאקַאּב סיולה הדוהי ןיא ךיילג טנַאמרעד סָאװ

 :יורפ רעסואימ ךעלקערש ַא ןופ גנובײרשַאּב ןייז .''לבת

 הרעס חורכ ןשע ומכ --- הרוחש תרעוכמ השא ואר

 ---םיריזחה תורעשל ומרי םהו --- םירצק תותשפ ץעכ תורעש הֶלֹו

 סָאװ ,דיל-עּביל ןייז ןוא ,?יזירחלַא ייּב ןעמונעג ךעלטהעוו טעמּכ זיא

 :ןעיירָאכ עשימרוטש יד טימ ןָא ךיז טּבייה

 בלכל אנ יזח הנבל היבצ --- הנידע הבושח --- הנינפ אנ ינפ

 וו'זַאא יתדמח יבצ --- יתיער יסח --- יתבהא לצב

 .5 ימור לאונמע ,רודדזּב סעטנַאד ןיא ךיילג ךָאד טנַאמרעד

 סולוּפָאדנוּפַא זיא ןעגנומיטש עקיטלָאמעד יד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ

 -עצ יד רעייז טרעױדַאּב רע .'"ןטינַאּבַאר , יד וצ ךיז ןטלַאהרַאפ ךעלדירפ

 המוא ןייא ןופ ןגייווצ עכעלרעדירּב ייווצ טלייטעצ טָאה סָאװ ,גנוטלַאּפש

 יד סעינעלע ייווצ ןיא טנָאלקַאּב ןוא ,* תונחמ ייווצ עכעלדנייפ ףיוא

 םעד ןוא ןדיי עשינַאּפש יד ןפָארטעג טָאה סָאװ ,עפַארטסַאטַאק עסיורג

 .(1495) עטיל סיוא ןדיי יד ןופ שוריג

 ןוא ןעמִיַארַאק יד טיִמ ןדיי יד ןופ ןּבעלנעמַאזוצ עכעלדירפ סָאד

 -עג ןוא םינּבר עטעדליּבענ יד ייּב םידימלּת עשימיַארַאק לָאצ עסיורג יד

 ןזיירק עשידיי עשיסקָאדָאטרָא עסיוועג טקַיורמואַאּב רעּבָא טָאה עטנרעל

 ןשידיי ןצנַאג םנופ שאר רעד ,??לוּכה בר רעד ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא

 ,לַאסּפַאק השמ רעטְלַא רעד ,הכולמ רעשינַאמָאטָא רעד ןיא ץוּביק

 סָאװ ,קרעװ ןקיזָאד םעד ןופ טּפירקסונַאמ םעד םימ טצונַאּב ךיז ןבָאה רימ 1

 עגַאלײּב עז ,818 'םונ ,עיצקעלָאק-ןטּפירקסונַאמ רעטשרע סעשטיוװָאקריפ ןיא ךיז םניפעג

 יב ןוא 'א ,11 'מוג

 6 עמַאקַאמ ,"ינומּנחּת, 3

 .3 עמַאקַאמ ,"תורּנחמ, 8

 ולוּפָאדנופַא ןכלעװ םימ ,דובפה.תַארי רעד ךיוא זיא שיטסירעטקַארַאכ רעייז 4

 ,(ג ,11 'םינ עגַאלײּב עו) עינילער רעכעלטסירק רעד ןופ רעדנירג םוצ ךיז םלַאהרַאּפ



 250 ןדיי ייּב רומַארעטיל רער ןופ עסנישעג יד

 ןיא םשהי?וליח ַא ןעזעג טָאה -- 1'יאנק רעקידתונשקע ןוא רעגנערטש א
 ןענעקייל עכלעוו ,ןעמִיַארַאק יד טימ רומלּת ןענרעל םינּבר סָאװ ,םעד
 זיולּב ןעוועג רעּבָא זיא ילַאסטַאק השמ ,? הפילעבש הרוּת ץנַאנ ןיא ךָאד
 ןסיוא ןוא ,תוינּפ עקיטייז עכלעוו ןופ טייוו ץנַאג ,רענגעק רעשיעדיא ַא
 ךיוא ןעוועג רעּבָא ןענייז סע ;הרוּת עקילייה סטָאג ןצישַאּב זיולּב ןעוועג
 ןּבָאה סָאװ ,('!ריע יבוט , יד ןופ עקינייא ייז ןשיווצ) רענגעק ערעדנַא
 עשמלוע ןייר ,ערעדנַא ךָאנ ,ןעז רעטייוו ןלעו רימ יו ,טַאהעג ייּברעד
 -סיורַא ?לוכה בר םנופ ןסיוו םעד ןָא ןענייז ייז .תונוּבשח עלעירעטַאמ ןוא
 תורפוש ןופ תועורּת ייּב ןוא ,'םרח,, ןופ רעוועג ןפרַאש ןטימ ןטָארטעג
 ןעמִיַארַאק טימ ןענרעל טעװ סע רעו זַא ,טרעלקרע טכיל עקידנענערּב ןוא
 טעששרטסעג טָאה ןעמ .הדונמו םרחומ זיא רעד ,םידומיל זיא'ס עכלעוו
 ןענרעל טנגוי רעשימָיַארַאק רעד טימ ןלעוו סָאװ ,יד רָאנ טינ םרח ןטימ
 -ןסיוו ערעדנַא ןוא קיטַאמעטַאמ ,קיזיפ וליפַא --- ,רומלּת ןוא הנשמ ,ךנּת
 ןרעהפיוא לָאז ןעמ ידכּב ,טרעוװרַאפ ןוא ןטָאּברַאפ טרעוו ץלַא -- ןטּפַאש
 פָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא .? ןעמִיַארַאק טימ טפַאשטנאקַאּב עטנעָאנ ןריפ וצ
 ךיוא ןענייז סָאװ ,רערעל עשידיי לָאצ עצנַאנ א ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא
 / טימ רעקרַאפ ןכעלדניירפ ןיא טריסערעטניארַאפ קראטש ןעוועג לעירעטַאמ
 ןעווע: ייז ייּב ןענייז םידימלּת עשימיַארַאק יד :טנגוי רעשימִיַארַאק רעד
 רַאפ זיא טָאּברַאפ רעקידגנולצולּפ רעד ןוא ,הסנרּפ רעייז ןופ רוקמ רעד
 ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא ונייטמוכ .עפַארטסַאטַאק ַא שממ ןעוועג ייז
 ןטנעֶאנ סונייטמוכ וצ ףליה ךָאנ טדנעוועג רַאּפרעד ךיז ייז ןּבָאה ,טיוט
 ןשיריי ןצנַאג םעד רעּביא סנרּפ ןוא ?לוּכה בר ןופ ןטסָאּפ םעד ןעמונ -רַאפ ,טיוט סילַאסּפַאק השמ ךָאנ ,דלַאּב טָאה סָאװ ,יחרזמ והילא ,דניירפ
 | ,+ ,ייקרעט ןיא ץוּביק

 ,17--6 ,"םימוקילא | סילַאסּפַאק והילא ןיא עז ,ןולוק ףסוי . ,רודה לודג ןטימ תקולחמ ןייז ןגעװ 1
 לע ילשפק השמ יבר ברח םהילע קלוח היה רבכוא 7 'םונ !ת"וש סיחרזמ 2

 ,"וב םינימאמ םניאש הפ.לעבש חרותהמ- םחֹל םידמלמ םתויה
 םושמ םיארקה תא ודמלי אלש םירחחל, :91 ףד 7 "םונ ,ת"וש םיחרזמ 8

 ישוריפ אֹל ,תודגא אלו תוכלה אלו דומלת אֹל ,הנשמ אלו ארקמ אֹל ,םלועבש דומל
 תמכח םוש אלו ,הלבקה ךרד םיכרודח ארקמח ישוריפ אלו טשפה ךרד םיכרודח ארקמה
 רפסמ אל ,עבטה רחאש המ אלו עגט אלו ןיינה אֹל ,םינויה ימכח ורבחש תומכחחמ
 ,"תומכחה ולא יפיעסמ רחא םוש אלו תודמ אלו הקיסומ אלו הנוכת אֹלֹו תרוכשת אלו

 ,םע ,ד יװער) ןזײװרעד וליפַא םוורּפ םענרָאּפ ,1 ,1495 רָאי ןיא ךרעב 4
 תויַאר ענייז {1510 ךרעּב ןּברָאמשעג טשרע זיא ילַאטּפַאק חשמ זַא ,(21 ,78 'ב ,"ףיוושז
 .רָאּפ רעכלעװ ףיוא ,עלעװק רעד ןיא רָארג ,בגַא ,קידנגייצרעגיא םיִנ ללפ רעּבָא ןענייז
 .הכרבל ונורכז :רעמרעװ יד טימ םײלגַאב ןעמָאנ סילַאסּפַאק טרעװ ,ךיז םציטש סעג



 גר עב ני צ ,י ר"ד 200

 תוביּת"ישאר יד רעטנוא טנַאקַאּב רעמ ,יחרזמ םהרבַא ןּב והילא

 .םנופ ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא לָאּפָאיטנַאטסנָאק ןיא ןרָאּבעג זיא ,ם"'אר

 - -םכח) ללוּכה בר ןופ ןטסָאּפ םעד ןעמונרַאפ טָאה רע רעדייא ..1 ה"ו ןט5

 טגָאלק --- ןרייל ןוא תורצ ,, .תוקחד סיורג ןיא טּבעלעג יחרזמ טָאה (ישַאּב

 .רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא ךימ ןגָאי -- ּת"'וש ענייז ןופ רענייא ןיא ךיז רע

 טנוזעג ךַאװש ןיימ ייּב ...ףוס םי תעירקּכ רעווש ןָא רימ טמוק הסנרּפ יד

 טימ ןענרעל ןוא םידימלּת טימ ןעמענרַאפ טייצ עצנַאנ יד ךימ ךיא זומ

 ךָאנרעד ךיילנ ןוא ,רומלת םעד טימ :טסולג ץראה רעייז רָאנ סָאװ ,ייז

 ןייֵא גָאט ױזַא ןוא עימָאנַארטסַא ןטירד ןטימ ,קיטַאמעטַאמ ןרעדנַא ןטימ

 .2 "סיוא נָאט

 ךָאנ יחרזמ טָאה ,ענַאל רעטקירדעג אזַא ףיוא קידנקוק טינ ,ךָאד ןוא

 סָאװ ,טייקיטעט רעשירַארעטיל רעוויסנעטניא ץנַאג ַא רַאפ טייצ ןענופעג

 ןקידנצנעלג ַא טּביירש רע ..ןטיּבעג עטסנדיישרַאפ יד ףיוא ךיז טיײרּפשרַאפ

 ,"רּפסמה רפס, קיטַאמעטַאמ רעּביא קרעװ ןייז 5 י"שר ףיוא שוריּפ

 ףסוי יו ,רעקיטַאמעטַאמ ןטינעג ַאזַא ןופ טּבױלעג קרַאטש טרעוו סָאװ

 ןַאיטסַאּבעס ןוא ןײטַאל ףיוא טצעזרעּביא סופקערש טָאה ,+ ונידימליד

 .5 תורעה עניז טימ טכעלטנפערַאפ גנוצעזרעּביא יד טָאה רעטפנומ

 ,עירטעמָאעג סדילקווע ןגעוו (םירואיּב) קרעוו ַא ןּבירשעג ךיוא טָאה יחרזמ

 רואיב) קרעוו שימָאנַארטסַא טמירַאּב םײמָאלָאטּפ ףיוא שוריּפ ַא ןוא

 5 ""'תולאשו תובושּת,, :ןעגנולמַאז-ּת''וש ייווצ סיחרזמ .(יטסגמלא רפס לע

 ,טרעוו ןשירָאטסיה-רוטלוק ןקידנטיײדַאּב ַא ןּבָאה .7 ''םיקומע םימ,, ןוא

 5 טייצ רענעי ןופ רעגייטשסנּבעל רעד ּפֶא טלוּב ךיז טלניּפש ייז ןיא ?ייוו

 ןיא יחרזמ והילא זַא ,67 ,"הלונ יאצוממ ןיא ןָא טזייװ שטיװָאניבַאר ,ּפ ,ש 1

 רָאי םנופ טנעמוקָאד ןלעיציפָאַא ןיא ,קיטכיר םינ רעֹּבָא ויא סָאד ,1462 ןיא ןרָאּבענ

 רעּבָצ טסַאֿפ םָאד ,ׂשיִׁשָיַו ןפורעגנָא יחרזמ טרעװ (15 ?םונ ,ת"וש סיחרזמ עז) 8

 ,רָאי 56 םלַא ןיולּב זיא סָאװ ,ןשטנעמ ַא רַאפ קינייװ

 ,56 'מונ ףוס ,תו"ש 3

 ךס ַא ןענופעג וליִּפַא ךיז ןּבָאה סע ןַא ,טּבילַאּב ױזַא ןעװעג זיא שוריּפ םיחרזמ 5

 ,םישוריּפ ערעיײז ןגירשעג קרעװ םעד ףיוא ןּבָאה ּפָאװ ,םינלעּב

 - ,1524 ןיא טכעלטנפערַאּפ זיא "רפסמה רפסא רעד ,12 ,"םינפח אלמ, עז 4

 רפסמ טקלמ רשא רפסמ תכאלמה רוציק, :ןעמָאנ ןקיגָאװרעװש םעד רעטנוא 5

 ,"ל"ז רבח ,יחרזמ הילא 'ור רשא תוירפסמ תושרדה

 ,156) ןוא לָאּפָאנטנַאטסנָאק ןיא טקורדעג ,ןרעמונ םרעדנוה 6

 .1647 ןיא קירענעװ ןיא טכעלטנפערַאּפ ,ןרעמונ קיסיירד:ןוא.ןיינ 7

 .,5/ .53 ,51-50 .46 ,29-:27 ,25 ,15 'מונ ,"תולאשו תובושיּת,} ,לשמל ,עז 8

 54 ,79 ,01 ,68 שה ,"די לע ץבוקע ןיא הפסוה סרענילרגב טימ) 66 1



 21 ןריי ייּב רומַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יר

 -עגסיוא הליהק רעלָאּפָאניטנַאטסנָאק רעד ןיא טָאה'ס יװ םעד ךָאנ
 ךיילג יחרזמ והילא זיא ,עגארפ-ןעמַיַארַאק רעד ןגעוו תקולחמ יד ןכַארּצ
 -עג ןטימ טפמעקעג ןּבָאה סָאװ ,םיאנק יד ןגעק ןטָארטעגסױרַא ףרַאש
 -דנַאטש םעד ןופ ןעגנאגעגסױרַא זיא רע .תורפוש ןוא תומרח ןופ רעוו
 ליפ ךיוא ןוא ינומיימ ןיּב עשינומרק רָאג ןופ ,ןטייצ עלַא ןיא זַא ,טקנופ
 ןוא הרוּת זַא ,לּכ םעד ןיא ךיז ןטלאה םימכח עשידיי ןגעלפ ,רעטעּפש
 געמ רע ;ךָאנרעד טשרוד סע רעו ןד עי ןייז עיּפשמ ןעמ ףרַאד ןסיוו
 -נוא ןופ ןעמַיַארַאק יד .הנומא רעדנַא ןַא ןֹופ וליפַא ,היהיש ימ היהי ןייז
 סָאװ ,יד טינ רָאנ ןיוש ןענייז --- רעטנוא יחרזמ טכיירטש --- רוד רעז
 ערעזנוא ןוא הֹּפ לעּבש הרוּת רעד ןגעק ןפמעק תורוד עקידרעירפ ןיא ןגעלפ
 םולשּב ןּבעל ייז טימ ןלָאז רימ ןענידרַאפ ןעמַיַארַאק עקיטנייה יד .םינּבב
 ערעסָאװ ,יאדװַא רימ ןגעמ ייז טימ ןענרעל ןוא ;טּפַאשדניירפ ןיא ןוא
 והילא .עשינבר וליפַא טרעיינ ,עניײמעגלַא רָאנ טינ :ןליוו ייז םידומל
 יר ןפורעגסױרַא ןּבָאה סָאװ ,םיאנק יד זַא ,טוג רעייז רעּבֶא סייוו יחרזמ
 -ולער-שלמיה סיוא טינ 'םרח,, ןופ ףָארטש רעד טימ ןקערש ,תקולחמ

 םעד טָאה רע ןוא .םימעט עלעירעטַאמ-שידרע סיוא רקיע רעד רָאנ ,עזעינ

 .ןגָאװצסױרַא ןפָא סע טומ

 טימ ןקערש סָאװ -- יחרזמ והילא רעטייוו טגָאז --- ,רעּבָא יד,
 םשל טינ המחלמ סע ןטלאה ייז ,ןפָארטש עּברַאה ערעדנַא ןוא ''םרח,
 יז ;האנק סיוא -- תישאר .תֹויִנַּפ עכעלניילק עקיטייז סיוא רָאנ ,םימש
 עשידיי ערעייז ּפָא ןּבינ ןעמָיַארַאק יד סָאװ ,דובּכ רעסיורג רעד טסירדרַאּפ

 ןריטסעמָארּפ ענעי ?ייוו ,ןעמָ;ַארַאק יד וצ האנש סיוא --- תינשהו ,רערעל
 םיאנק עקיטכרָאפסטַאנ עקיזָאד יד טָא סָאװ ,רעכָאװ ןסיורג םעד ןגעק

 | : . "'תואוולה ראפ ייז ייּב ןעמענ

 ,תקולחמ יד טליטשענ טעטירָאטױא ןייז טימ טָאה יחרזמ והילא
 ןוא הרוּת טנרעלעג טרעטשעגמוא רעטייוו טָאה טנגוי עשימַיַארַאק יד ןוא
 רעּבָא זיא טייצ רעּבלעז רעד וצ .םימכח ידימלּת עשידיי יד ייּב המכח
 ןצנַאנ םעד ןיא שינערעקרעּביא ןַא טמַאמעג טָאה סָאװ ,סּנױזַא ןעשעג
 -ָאד יד .הכולמ רעשיקרעט רעד ןיא ןדיי יד ןופ ןּבעל ןקיטסייג-לערוטלוק
 עליפ יד ,דרפס שוריג רעד --- זיא שינעעשעג טקיטכיוו טסרעסיוא עקיז
 ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןריי עשיזעגוטרָאּפ ןוא עשינַאּפש ענעּבירטרַאפ רעטנזיוט
 .טעטשנפַאה עשיקרעט יד וצ ןָאטעג זאק ַא

 תנוכ אלו םימש טשל השענ אל םרחה הוש ינפמ, :57 'םונ ,ת"וש סיחרזמ }
 היהש האנשו האנקה דצ לע השענ םרחה הז לבא ,ומויקו תדה קזחלו .,,םלועה ןוקת
 םמצע םיארקה לע םתצקו ,םיארקהמ םילבקמ ויחש דובכה דצמ םידמלמה לע םתצקל
 | ,"םהמ םיחקול ויהש תיברה תבסב םהיניב הלפנש האנשה דצמ



 לטיּפַאק רעטייוו צ

 -- ןדיי עקיטרָא יד ףיוא העּפשה רעײז ןוא ייקרעמ ןיא דרפס ילוג יד

 =ײרשַאּביסטכישעג וצ סערעטניא רעטקרַאטשרַאפ רעד -- ,ןעננומימש עיינ

 ןעגנונעפָאה עשיטסימ יד -- .איחי ןּבא םֹּת ןוא ׁשיִרקַע קחצי -- ,גנוב

 עעלטנפע יד -- ,לארשייץרא ןייק עיצַארגימיא יד -- ,חישמה תלואנ ןגעװ

 ןוא ארונטרכמ הידבוע -- .לארשי:ץקרא םיױא ןדיי עשינעילַאטיא ןופ ווירּב

 יד ןוא רוסַארעמיל.גנולמַאז עשינּבר יד -- .םילשורי סייא װירּב ענייז

 סלַא ורָאק ףסוי -- .ביבח ןבא בקעי ןוא בריב בקעי -- .הלבק עשינַאיסעט

 ענייז ןוא יגנואר דוד -- ,"ךורע ןחלוש, רעד ןוא "ףסוי תיּב, רעד {קסופ

 העּפשה ןייז ןוא תושרד ענייז ;טײקכעלנעזרעּפ סלַא וכלמ המלש -- ,תונורכז

 םנופ רעסַאפרַאפ ןוא רטקיטסימ םלַא ורַאק ףסוי -- .והַאק ףסוי ףיוא

 ."םירשימ דינמ,

 -עגנָא רימ ןּבָאה דנַאּב ןקירָאפ םעד ןופ לטיּפַאק-סולש םעד ןיא

 ןיא טּבעלעגרעּביא ןּבָאה סע ןדייל ןוא תורצ עכעלקערש ערעסָאװ ,! ןזיוו

 - סע .ענעּבירטרַאפ לַאגוטרָאּפ ןוא עינַאּפש םיוא יד 98--1492 ןופ ךשמ

 תעּב ןרערָא יד ןיא שממ טרַאטשרַאפ טולּב סָאד ןוא ,רעדיוש ַא ןָא טמענ

 -עגרעדנאנופ טרעוו סע ּוװ ,םייצ רענעי ןופ סעקינָארכ יד טנעייל ןעמ

 ןופ ,םישעמ עקידתוירזכַא עכעלשטנעממוא ןופ הליגמ עקיטולּב יד טלקיוו

 טירט ףיוא טירט טגלָאפרַאפ ןּבָאה סָאװ ,תופידר ןוא תוחיצר עקידהמיא

 עכלעוו ,סעקינדנו-ענ עכעלקילגמוא יד געוװ-רעריטרַאמ ןגנַאל םעד רעּביא

 טרָאד ןעניפעג וצ טלקמ םוקמ א טכוזעג טלעוו רעד רָאנ רעּביא ןּבָאה

 -מוא געװ ןפיוא ןענייז סעקינדנו-ענ יד ןופ לטנעצ ןיינ .ור ןוא ךַאדּפָא ַא

 םעד ןכיירגרעד וצ טקילגעגּפָא טָאה ןעצ ןופ םענייא זיולּב ןוא ,ןעמוקעג

 ףיוא טָאה סע ּוװ ,סעגערּב ענױזַא וצ ךיז ןגָאלשרעד ןוא ליצ ןטשטניוועג

 -טולּב ןוא תוחיצר עיינ ןייק ,קערשטיוט רעיינ ןייק טרעיולעג טינ ייז

 גנוזיילרעד ןופ סעגערּב עטשטנעּבעג עקיזָאד יד ןשיווצ .ןעגנוסינרַאֿפ

 עו ,מויח ןוא לאנּברּנַא קחצי ןופ ןעננוּבײרשַאּב עטריטיצ טרָאד יד רעסיוא 1

 33(2--854 ,1852 ,עּבַאנסױא) "אכּבה קמע, סנהכה ףסוי ;(60--50 'מונ) "הדוהי טבש, ךיוא

 ,91--66 'ז ,"םינוש םיטוקיל, סילַאכּפַאק והילא
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 263 ןרי ייַּב רוטַארעמיל רער ןופ עטכישענ יד

 ךעשינַאמָאטָא רעד ןופ םטעטשנפַאה יד טרָא ןטשרע םעד ןעמענרַאפ
 תעּב ,רעטייווצ רעד טעזַאיַאּב ןַאטלוס רעד זַא ,טלייצרעד ןעמ .הכולמ
 סיוא טָאה סָאװ ,דנַאנידרעפ גיניק םערד טנַאמרעד םיא רַאֿפ טָאה ןעמ
 יו, :ןפורעגּפָא ךיז יייּברעד רע טָאה ,ןּבירטעגסױרַא ןדיי עלַא עינַאּפש
 --- םיא ,לשומ ןגולק א רַאפ דנַאנידרעּפ גיניק םעד ןענעכער סע ריא טנַאק
 "עג ךייר דנַאל רעזנוא ןוא דנַאל ןגייא ןייז טמערָארַאפ יױזַא טָאה סָאװ
 קוק ןטייוו רעייז ןזיוװַאּב עקַאט ןּבָאה ןענַאטלוס עשיקרעט יד "'!טכַאמ
 ןרענ ױזַא ןּבָאה ייז סָאװ ,טימרעד רענעמסגנוריגער עקידנַאטשרַאפ ןופ
 ,(ענעבירטרַאפ עינַאּפש סיוא) דרפס ילג יד ןעמונעגפיוא ךעלדניירפ ןווא
 יד ןּבָאה הכולמ רעשינַאמָאטַָא רעלַאדָאעּפ-שירעגירק ,רעגנוי רעד ןיא
 דנַאל ןיא טכארבעגניירא םידרפס עשירעמענרעטנוא ןוא עטעדליּבעג-ךיוה
 ,עירטסודניא ןוא לדנַאה ןופ ,רוטלוק רעכעלרעגריּב ןופ ןעמיוז עכייר יד
 ;תושּבי ןוא ןעמי רעּביא םיײרּפשרַאפ טיירּב ןעוועג זיא ?דנַאה רעייז
 .תוכָאלמ ןוא טסנוק ןעילּב וצ ןעגנַאפעגנָא דנַאל ןיא ןּבָאה ייז קנַאדַא
 טינ ןּבָאה ,הכולמ רעשינַאמָאטָא רעד ןופ טכַאמ עשירעטילימ יד ןליפַא
 ןשיוצ .1 ענעּבירטעגסױרַא עינַאּפש סיוא יד טָא םרעסערגרַאפ קינייװ
 ןקרעט יד טנַאקַאּב ןּבָאה סָאװ ,רעקינכעט עטינעג ןעוועג ןענייז םידרפס יד
 ;סענישַאמ-סָאש ,ןוא עירעליטרַא ןופ טיּבעג ןפיוא תואצמה עיינ יד טימ
 רעוולוּפ ןכַאמ ףיוא ןקירּבַאפ עיינ ייקרעט ןיא טעדנירגעג ךיוא ןּבָאה יז
 ,ןטַאמרַאה ןסיג ןוא

 םיררפס יד ןופ העּפשה יד ןעוװעג זיא טינש רעדנַא ןַא ןופ רָאנ
 ןיא ןיוש ןּבָאה רימ .ןדיי עשיקרעט יד --- רעדִירּב ענעגייא ערעייז ףיוא
 טקיטלעוװעג ןּבָאה סע ןעגנומיטש ערעסָאװ ןעזעג ?טיּפַאק ןסידרעירפ
 -נָאק רעד ןיא --- ןדיי עשיקרעט יד ןופ רעטנעצ ןטסקיטכיװ םעד ןיא
 רעכעלטלעוו וצ סערעטניא רעד ןעוועג זיא סיורג .הליהק רעלָאּפָאניטנַאטס
 ןרעלקרע ֹוצ טסיילפעג ךיז ןעמ סָאה טפקעט ןשילּביּב םעד ;גנודליּב
 טָאה הלּבק וצ .רעגייטש ןשיטסילַאנָאיצַאר ,ןרָאלק ףיוא --- טשּפה ךרד לע
 -רָאפ עבושח ענױזַא ןוא ,טלַאק ןוא קיטליגכיילג ןטלַאהרַאפ ךיז ןעמ

 ,יחרזמ ןוא ונייטמוכ יוװ ,הליחק רעלָאּפָאניטנַאטסנָאק רעד ןופ רעייטש
 עשיטסימ ןגעק ןטערטסיױרַא ןפָא קיטיינ רַאפ ןטלַאהעג ןליּפַא ןּבָאה
 ןופ םיזמר ןוא תודוס ןכוז וצ ןעגנוּבערטש זיא'ס עכלעוו ןוא םישוריּפ

 רענייא :טיײצ רענעי ןופ רעלעמשטפירש ייװצ תודע ,בגַא ,ןגָאז םעד ןגעװ 1

 ננוּבײרשַאּב ןײז ןיא (:60001409 66 'א 60/גצ) יַאלָאקינ עד סוַאלָאקינ ,םסירק ַא
 .קמעא ןייז ןיא ,ןהּנה ףסוי ,ריי ַא ,רעטיײװצ רעד ןוא "165 24461246400 ס6 1טזסטס9
 .(144 יז) "אכּבה



 גרעּבניצ .י ר"ד 4

 טָאה טייצ רעּבלעז רעד ןיא .1 ןצעזענ ןוא תווצמ עזעיגילער ןוא הלּבק

 יו רענגעק-הלּבק רענעדײשטנַא ַאזַא טּבעלעג לָאּפָאניטנַאטסנ לָאק ןיא ךיוא

 -קעל טנעיילעג טָאה סָאװ ,יזנּכשא ןהֹּכ ?ֹואש ,דימלּת סוגידימליד והילא

 ערעדגַא ץנַאג .* רערעהוצ זיירק ןטיירב ַא רַאפ עיפָאזָאליפ ןגעוו סעיצ

 םנופ הלחתה רעד ןיא ןקיטלעוועג וצ ןעגנַאפעגנָא טרָאד ןּבָאה ןעגנומיטש

 עטרעדנַאװעגניַא יד ןופ העּפשה רעד רעטנוא עקַאט סָאד ןוא ,ה"י ןט6

 ,ןעגנומיטש עיינ עקיזָאד יד וצ טָא ןייגרעּביא ןלעוו רימ רעדייא ,םידרפס

 ןלערוטלוק םעד ןופ טנורגרעדָאפ ןצנַאנ םעד ןעמונרַאפ דלַאּב ןּבָאה סָאװ

 רעד ןיא ךיוא זַא ,ןזייװנָא לּכ-םדוק רימ ןזומ ,ןדיי עשיקרעט יד ייּב ןּבעֶל

 .ןיא יװ ,טקרַאטשעג טלָאמעד ךיז טָאה הליהק רעלָאּפָאניטנַאטסנָאק

 טיּבעג ןשירַארעטיל םעע ד וצ סערעטניא רעד ,טייצ רענעי וצ עילַאטיא

 עטכישעג וצ -- ןדיי ייּב ןרָאװעג טקיסעלכאנרַאפ ױזַא רעירפ זיא סָאװ

 טָאה סָאװ ,עפַארטסַאטַאק עכעלקערש יד .ןעגנוּבײרשַאּב עשירָאטסיה ןוא

 עקידהמיא יד ,לַאגומרָאּפ ןוא עינַאּפש ןיא ץוּביק ןשידיי םעד ןפָארטעג

 יד טרעטישרע ןּבָאה ,ןענַאטשעגסױא ןענייז ,ענעּבירטרַאפ יד סָאװ ,,ןדייל

 ,ןעזעגוצ טָאה ןעמ .רעיורט ןלַאנָאיצַאנ טימ טליפעגנָא ייז ןוא רעצרעה

 -ייז רעטנזיוט רעטרעדנוה יו ,טלעוו עשידיי עצנַאג ַא בורח טרעוו סע יו

 קשח רעד םקרַאטשעג ךיז טָאה --- הנומא רעייז רַאפ שפנזרסומ ךיז ןענ

 ,ןשינעעשעג עקיטלַאװג יד תורוד עקידנעמוק יד רַאפ ןּביײרשרַאפ וצי

 -עגייּב זיא קלאפ סָאד טייקשידלעה ַא רַאפ סָאװ טימ ,ןורּכז ןיא ןצירקנייַא

 ,ָאגרעװ ןּבא ףסוי טָאה ייקרעט ןיא ָאד .ןויפנ ןסיורג םעד ןענַאטש

 עקירעירמ יד טקידנערַאפ ,לָאּפָאנַאירדַא ןיא טצעזַאּב ךיז טָאה סָאװ

 רעקידנעטש ַא .* "הדוהי טבש , תוריזג ןוא תופידר ןופ קינָארכ

 -עג ךיז טָאה ,שירקע קחצי ,םיפ עמָאל יד טימ עקילַאק רעד ,קינדנו-ענ

 עקיטכיװ טייהנסעגרַאפ ןופ ןעװעמַארסױרַא :עּבַאגמױא ןייז רַאפ טלעטש

 עניוזא ןכעלטנפעראפ וצ עקַאט טננילעג םיא ןוא .ןמנעמוקָאד עשירָאטסיה

 ןבירשעגפיונוצ ךיז ןּבָאה סע עכלעוו טימ ,ווירּב יד יוװ ,ןטעּברַא עקיטכיוו

 םיחרזמ ןוא הרוּת ףיוא שוריפ ןייז וצ המדקה .עמריטיצג ןּביוא סונייטמוכ עז 1

 ילבב רומלתב אל רכזוה אֹלֵׁש רבדו רבד לכא :(1 'מונ) ת"וש ענייז ןיא גנורעלקרע

 םיכמומ ונא םהילעו םייח ונא םהיפמ רשא םיקסופה וב ירבד אלו ימלשו-די רומלתנ אלו

 "..וב ורבד תחלבקה ילעבש פ"עא וב חירכהל םילוכי ונא ןֹיא ללכב תדה ינינע לכ

 הלודנה ריעל ררי ,.ןהכה לואשג :"המכחל ףרצמ, ,אידנאקמ ר"שי עז 9 |

 םשור ןידעו הל הולנהו איפוסוליפה תמכה ץראה יריקיל דמלמ םש היהְי אניטנטסוק

 םיוונג םהש םיארקהו ! םינברה ידיב םירפסב םיאצמנ תוהנהו םיבתכ המכב רנינ ותמכח

 :4 "םתורצואב

 .ו"א 20 יז רעירפ עז 5
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 יד ,ךלמ ןשירווּכ םעד טימ טורּפש ןּבא יאדסח רעטסינימ רעשידיי רעד
 םירופַא ןוא ,יאנתסוּב אתולג-שאר ןטנַאקַאּב םעד ןופ גנוּבײרשַאּבסנּבעל
 רעד ,דרפס יֵלֹונ יד ןופ רענייא .''ךיתובאכ יחת לא, טעלפמַאּפ ןטמירַאּב
 ןגָאלשרעד ןשינרעטַאמ עסיורג ךָאנ ךיז טָאה סָאװ ,םַאלוש לאומש טצרַא
 ןוא ןעגנוצריק עקראטש טימ ,טכעלטנפערַאפ טָאה ,לָאּפַאניטנַאטסנַאק ןייק
 ןבעגענוצ ףוס םוצ טָאה רע ּוװ ,'ןיסחוי, סאּתוּכז םהרבַא ,םייוניש
 עשינײטַאל ןוא עשיּבַארַא טיול טלעטשעגפיונוצ ,קינָארכ עלעיצעּפס ַא
 אזא ןיא סָאװ ,/ ווירב ,, ןטנַאקַאּב סנואג ארירש םעד ךיוא ןוא ,ןלעווק
 רעשינואג ןוא רעשידומלּת רעד ךָאנ ןופ עטכישעג רעד רַאפ עלעווק עקיטכיוו
 ןיא טָאה איחי ןֹּבא ? דוד ןֹּכ םּת בקעי ידרפס רעטנרעלעג רעד .! הפוקת
 סָאװ ,//ןופיסוי , ןטנַאקַאּב םעד (1510) טכעלטנפערַאפ לָאּפָאניטנַאטכנַאק
 רפס שינומדק א זיא סָאד וא ,ןעוועג םינ קפס ןיא טלָאמעד ןיא רענייק
 ,המדקה יד זיא שיטסירעטקַארַאכ .רעסַאּפרַאפ ןייז זיא ןוירוג ןּב ףסוי ןוא
 -ָאמ ערעסָאװ סיוא ןזייווּוצנָא קיסיינ רַאֿפ טלאה איחי ןּבא רעכלעוו ןיא
 :ןכעלטנפערַאפ וצ ''ןופיסוי , םעד סולשַאב םעד ןעמונעגנָא טָאה רע ;וויס

 :שוריג ןרעטיּב םעד ןעזענטימ ןגיוא ענעגייא עגיימ טימ ּבָאה ךיא,, !
 ןרָאצ ןקיטפיג טימ טגָאיעג רעדירּב עניימ טָאה ןעמ יו ,ןעזעג ּבָאה ךיא
 ור ןייק ץעגרע ןיא ןוא ,ןרעדנא םוצ קלָאפ ןייא ןופ ,דנַאל וצ דנטל ןופ
 ..החיצר עדליו עמַאזיורג ןוא האנש עשהיחה זיולּב -- ןענופעגנ טיג
 שואי רעטלַאק ,קלָאפ עטלגָאװרַאפ סָאד טּפַאכעגגָא טָאה קערש-טיוט ַא
 טימ סָאװ ,קלָאפ סָאד טינ טקנעדעג סע םעראוװ .טלופרעד ץ'רַאה ןייז טאה
 ןוא תורצ ערעסָאװ טינ סייוו סע ,טריסַאּפ ןטייצ עקילָאמַא ןיא טָאה םיִא
 זיא סָאװרַאפ ןוא תורוד עקידרעירפ ןיא ןגנָארטעגרעּביא םטָאה סע ןדייל
 -ידלאווג א זיא -- ןסיוו טינ סָאד טָא ןוא .ןעשעג קילגמוא עסיורג סָאד
 ןעוועג טלָאװ סיורג םערָאװ .געמ ערעווש ערעזנוא ןיא טרפּכ ןדָאש רעק
 ערעייז זַא ,ןסיוװ ןלָאז ייז ןעוו ,רעטימעג ענעגָאלשרעד יד רַאפ טסיירט יד

 | ,"ןָאיּפַאןגעקמ סויװַאלפ ףסו" ופ גנוצעזרעּביא עשיערּבעה ַא טכעלטנפערַאפ ךיוא ,םָאה םַאלוש רעבלעז רעד 1
 רעטייװצ רעד ןַאהָאי ךלמ רעד ,ןָאּבַאסיל ןיא בר ןעװעג יא איחי ןּבא דוד *

 טריטינַא ןּבָאה לָאז רע זַא ,לובליב ַא רַאּפ םױמ םוצ 1415 ןיא טּפשּפרַאּפ םיא ,טָאה
 ןעגנולעג רעּבָא ןיא םיא .תד ןשידיי םוצ ןרעקקירוצ ךיז ןלָאז יײז ןענַארַאמ יד ןשיװצ
 טרָאד  ,לָאּפצנימנַאטסנָאק ןייק ןגָאלשרעד ךיז םָאה רע ןוא הסיפת רעד ןופ ןֿפױלטנַא
 םוצ יד ."םידומל ןושל, קיסַאמַארג עשִיערּבעה ןייז םכעלטנפערַאפ 1506 ןיא רע סָאה
 ןיא קיטלָאּפ רעשיערּבעה ןגעװ "שדוקה לקש, טעּברַא עטקורדעגּפָא קרעװ םנופ ףוס
 ןיוש טָאה ףיורעד) רעסַאּפרַאֿפ ןטנַאקַאבמוא ןַא ןופ רָאנ ,איחי ןבא ןופ טסַאּפרַאפ םינ
 .עטשַאּב ךָאנרעד ןּבָאה סע ןוא ("ל'דש תורגא,) ומַאצול ,ד .ש םכַאמעג םַאזקרעמפיוא
 ,(בקעי.ןּב ןוא רעדיינשנייטש .טקיס
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 .טדנעװענּפָא ךיז ןּבָאה ייז לייוו ,רַאפרעד זיולּב ןטילעג רעווש ןּבָאה תֹובָא

 וצ טרעקעגקירוצ רעצרעה ערעייז ןּבָאה ייז רָאנ יו ןוא ,געוו סטָאג ןופ

 :טימ טזיילעגסיוא ייז ןוא ןזיוװַאּב רעדנּוװ עסיורג ענייז רע טָאה ,טָאג

 ."טיונ ןוא ןייּפ ןופ טנַאה רעקרַאטש ןייז

 -ַאּפ טָאה'ס סָאװ ,ץלַא טימ ןענעסַאּב וצ ידכּב ,עקַאט רַאפרעד טָא

 ""ןופיסוי , םעד ןסָאלשַאּב איחי ןּבא טָאה ,ןטייצ ענעגנַאגרַאפ יד ןיא טריס

 ןטצעל םנופ ןשינעעשעג עטצעל יד זַא ,ןעז עלַא ןלָאז :ןכעלטנפערַאפ וצ

 :םענעגנַאגרַאפ םעד ןיא,, קלָאפ סָאד לָאז ,טינ סיינ ןייק ?ללּכ ןענייז רוד

 'חקלי רבעהמ יכ הוקנש המלו) ''תורוד עקידנעמוק יד רַאפ גָאזנָא ןַא ןעז

 .(ריתעה לא היאר

 'רעד ,טסיירט ןופ רעכעּב םעד תֹובָא תרוסמ רעד ןיא ןכוז סָאד טָא

 .החטבה עטסעפ יד תורוד ענעגנַאגרַאפ יד ןיא ןעניפעג וצ שטנּוװ רעסייה

 יייּב רעטלוּב ץלַא טרעוו גנומיטש עקיזָאד יד --- הלואנ רעקידַאּב ףיוא

 ךָאנ ייקרעט רעד ןיא טצעזַאּב טשרָאקָא ךיז ןּבָאה סָאװ ,דרפס ילונ יד

 ,לגָאװ ןרעווש ךעלקערש רעייז

 -יפ ןוא רעטּכאטַאּכ-ךייר רעד טכיזניה רעד ןיא זיא שיּפיט רעייז

 ןייז סָאװ ,יולה רזעילא ןֹּב םהובַא ,רעקיטסימ רעטעדליּבענישיפָאזָאֿפ

 ףיא ןעמוקַאּב טייצ רעטצעל רעד ןיא רָאנ טשרע טָאה טייקכעלנעזרעּפ

 1 םולש םושרג רעשרָאפ-הלּבק ןטפּוװַאּב םעד קנַאדַא גנוצַאשּפָא עקירעהענ

 ןיא ןרָאּבעג זיא ,רעגָאװש סאּתוּכז םהרבַא ןטנרעלעג םעד ,יולה םהרבַא

 י-רַאפ :ןּבעל-רעדנַאװ ַא רע טריפ שוריג ןכָאנ ;1400 ןיא ךרעּב עינַאּפש

 :טרָאד ןופ ,עילַאטיא ןיא ךָאנרעד ,דנַאלנכירג ןוא טייצ קיטש ַא טכַארּב

 ןשינעעשענ עכַעלקערש יד .לָאּפָאניטנַאטסנַאק ןיא טצעזַאּב ךיז רע טָאה

 טעו רע ;ןעגנומיטש עשיחישמישיטסימ יד טקרַאטשעג םיא ןיא ןּבָאה

 .,רעביז זיא ןוא ,חילש סטָאג הכולמ רעשינַאמָאטָא רעקידנוחצינ רעד ןיא'

 .טלעוו עכעלטסירק עצנַאג יד ןוא םיור .ןעמעננייַא דלַאּב טעוו ייקרעט זַא

 ןענופעגסיורַא ןוא טכוזעג יולה םהרבַא ךיוא טָאה ױזַא ,לאנּברּבַא קחצי יו

 'אּתלחתא יד ןּבייהנָא ךיז טעוו ,1824 רָאי םניא זַא ,לאינד רפס םעד סיוא

 * ןוילעה לילנ ןיא ןקעלּפטנַא ךיז חישמ טעוו 0 ןיא ןוא ,הלואגד

 ךייז ןיא ןקעוורעד ,רעצרעה עטרעמוארַאפ יד ןקרַאטש ?ייוורעד ?יוו רע

 ןרַאּברעדנּוװ ןייז טסַאפרַאפ רע ןוא ,שפנ-תריסמ ןופ ןערּב םעד רוד

 ."ריש , ןופ םיקוסּפ יד ףיוא ךיז טציטש סָאװ ,'?פרמא תלגמ,, שורד

 תזע יכ, ןוא '"'הדוד לע תקפרתמ רבדמה ןמ הלוע תאז ימ,, :'םירישה

 .165--149 ,טוו ,213--269 ,141--101 ,װ ,"רפס תירק, ,טעּברַא עכעלדנירג ןייז עז 1

 131--136 ,|| ,ןטרָאד 52
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 ןרָאװעג טיהענפיוא רעדייל זיא סָאװ ,השרד עקיזָאד יר ."הבהא תומכ
 עשירַארעטיל עטפטנַאסערעטניא יד ןופ ענייא זיא ,טנעמנַארפ ןיא זיולּב
 יד סיוא רעקיטסימ יד ןופ ןּבילּברַאפ זנוא ןענייז עכלעוו ,רעלעמקנעד
 ןוא םשהישודיק ןופ עזָאעטָאּפַא עקידנעמַאלפ א ןיא סָאד .דרפס ילונ
 רעשיטסימ ןגעוו םירישה ריש רעשיטעטַאּפ-קידתובהלתה ַא ,שפנ-תריסמ
 םנופ רָאנ טינ רעקרַאטש זיא עכלעוו ,רעפעשַאּב םוצ עּביל רעקידרעייפ
 ןסיז טימ רעד .םירוסי ןוא ןדייל עכעלשטנעממוא ןופ ךיוא רָאנ ,טיוט
 עלַא ףיוא ןוא ,רמוח ןכַאװש םעד רבוג זיא טסייג רעטליפעגנָא זַאטסקע
 ,וצ ןטכַארט םינילּת יד סָאװ ,ןרייל עטסכעלקערש ןוא םייוניע עמַאזיורג
 ףיא לע דיי ַא ,ךיא ןיִּב דיי א, :תוקיתמ טימ "שורק,, רעד טרעפטנע
 ,1 ,,,''ךיי ַא דיי ַא ,דיי א ,ןּברַאטש ךיא לעװ דיי ַא ,ןּביילּב

 ןייק ךיז טזָאלעג ,לָאּפָאניטנַאטסנַאק ןזָאלראפ טָאה יולה םהרבַא
 עקידלַאב יד םקידניקרַאפ גנורעטסייגַאּב טימ טרָאד ןוא ?לארשידץרא
 5 הלואג

 הלחתה רעד טניז ןּבָאה ןעגנומערטש עשיטסימ-שיחישמ יד םֶא
 ןשירַארעטיל םעד ןיא ןָאנּבױא ןצנַאג םעד ןעמונוַאפ ה"י ןט16 םנופ
 רַאפ רעטנעצ רעטסקיטכיװ רעד רעּבָא .ייקרעט ןיא ןדיי יד ןופ ןפַאש
 -ירפ ןיא יו ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק טינ ןעוועג ןיוש זיא ןפַאש ןשירַארעטיל
 סָאד ,לּכ-םדוק ,ןוא יקינָאלַאס ןיוש טמענרַאפ טרָא ןייז --- רוד ןסידרע
 רנַאֿל סָאד --- ןזאלעג ךיז טָאה יולח םהרבַא רעקיטסימ רעד ןיהּוװ דנַאל
 ןטייוו ןיא --- רעטנעצ-רוטלוק םעיינ ריא םימ ,פארשי-ץרא ,תֹובָא יד ןופ
 ...תפצ םענעפרָאװרַאפ לילג
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 ןעוועג זיא ?ארשידזרא תעּב ,,ןגוצ"ץיירק יד ןופ הפוקת רעד ןיא
 ףעד -- ןטלעװ ייווצ ןשיווצ לגנַארעג ןסיורג ןרַאפ ץַאלּפ-ףמאק רעד
 טעמּכ בושי רעשידיי רעד טרָאד זיא ,רעשינעמלסומ ןוא רעכעלטסירק
 -וט סיוא ןימינּב ,רעדנזייר רעטמירַאּב רעד .ןרָאװעג בורח ןצנַאגניא
 ומי ןיא ,רעניֹוװנייֵא עשידיי 12 -- םחל תיּב ןיא ,סעילימַאפ עשידיי ריפ ןיולּכ ןפָארטעג םילשורי ןיא טָאה רע זַא ,טלייצרעד ,ה"י ןטפלעווצ םנופ ןרָאי רעקיצכעז ףוס ןיא פארשי-ץרא טכוזַאּב טָאה סָאװ ,ַאלעד
 ;ט18 םנופ הלחתה רעד ןיא .ןדיי ייווצ זיולב ןעמַאזוצ לאערזי ןיא ןוא
 עשיעּפָאריײא יד ןופ עיצַארגימיא יד טסרַאטשעג וליפַא ךיז טָאה ה"י

 ,153 ,טוו ,ןטרָאד 1

 ,1520 ןיא ךרעּב ןברָאטשעג זיא יולה םהרבַא 2



 גרעּבניצ ,י ר"ד 208

 סיוא םינּבר 300 עצנַאג ןּבָאה 1211 ןיא ;לארשי-ץרא ןייק תוליהק

 תֹובָא יד ןופ דנַאל םעד ןיא טזָאלעג ךיז ךיײרקנַארפ-ןופצ ןוא דנַאלגנע

 יַאֹּב ?ארשידץרא רעּבֶא ןענייז 0 רָאי םניא .טצעזַאּב ךיז טרָאד ןוא

 ,דנַאל סָאד טכַאמעג בורח ןּבָאה סָאװ ,ןרעטָאט תונחמ עקיטלַאװנ ןלַאפ

 רע טָאה ,ן"'ּבמר רעד ןעמוקעג םורַא רֶאי ןביז ןיא ןיהַא זיא'ס ןעוו ןוא

 -רַאפ וצ ןווּורּפ ענייז .רעּברַאפ עשידיי ייווצ זיולּב ןפָארטעג םילשורי ןיא

 ,רעטנעצ-רוטלוק ַא םילשורי ןיא ןפַאש ןוא בושי ןשידיי םעד ןרעסערג

 ףוס םוצ תעּב ,רעּבָא רַאפרעד .טַאהעג טינ גלָאפרע ןרעדנוזַאּב ןייק ןּבָאה

 -שטייד ןיא ןדיי ףיוא תופידר יד טקרַאטשעג רעייז ךיז ןּבָאה ה"י ןט42

 ענעפָאלטנַא סעּפורג עצנַאנ ןָאטעג זָאל ַא םילשורי ןייק ךיז ןּבָאה ,דנַאֿל

 -לַאטיא יד ייּב ךיוא ךיז טָאה הפוקּת-סנַאסענער רעד ןיא .ןדיי עשיזנּכשא

 יד טָא ןוא .תובָא יד ןופ דנַאל םוצ גנַאהד רעד טקרַאטשעג ןדיי עשינעי

 -ערּבעה יד טרעכיײרַאּב טָאה ןויצ ךָאנ טפַאשקנעּב עשיטנַאמָאר עקיזָאד

 ,ווירּב עכעלטנפע ןוא ןטנעמוקָאד לָאצ רעצנַאג ַא טימ רוטַארעטיל עשִי

 ,זיא שיּפיט .סערעטניא ןשירָאטסיה-דוטלוק ןקידנטיידַאּב ַא ןּבָאה סָאװ

 רעשינעילַאטיא רעד 1438 ןיא טקישעג טָאה'ס סָאװ ,ווירּב רעד ,לשמ5

 יַאּב ךיז טָאה רע .עילַאטיא ןייק םילשורי סיוא והילא 'ר בר ןוא טצרַא

 .הבישיישאר ןֹוא ןייד ןעוועג זיא רע ּוװ ,1424 ןיא םילשורי ןיא טצעז

 םימ ,תוסנרּפ ןוא תוכָאלמ עלַא יד 1 ווירּב ןייז ןיא סיוא טנכער רע

 רעשינעילַאטיא רעטעדליּבעג רעד .ךיז ןעמענרַאפ ןדיי עקיטרָא יד עכלעוו

 עקיטרָא .יד טעדליּבעגמוא יװ ,ןזייווּוצנַא קיטיינ רַאפ רעּבָא טלַאה טצרַא

 קירעּביא זיא'ס,, :ףיסומ גנורעטיּברַאפ טימ ייּברעד זיא רע ןוא ,ןענייז ןריי

 רמול ךירצ ןיא) "'ןעלזייא שממ ייז ןענייז ןיצידעמ ןיא זַא ,ןגָאז וצ

 רעּבָא ןענייז טנאסערעטניא סרעדנוזַאּב .(םירומח םלכש האופרה תכאלמב

 רעטעּפש ראי קיצפופ טימ םילשורי סיוא טקישעג טָאה'ס סָאװ ,ווירּב יד

 "רעיהנשמ רעטמירַאּב רעד --- רעטנרעלעג רעשינעילַאטיא רעטייווצ א

 -רַאפ ןרעטנוא ןדיי ייּב טנַאקַאּב זיא סָאװ ,ארונטרּבמ אֵרָי הידבוע רערעלק

 ןופ טיּבעג ןפיוא טָאה טסיזמוא טינ .'ַארונעטרַאּב רעד , ןעמָאנ ןטצריק

 םינואג יד רעטסומ ןטסכעה סלַא טלעטשעג ךיז ארָי הידבוע עזעגעסקע

 -רעטסיימ תמא ןַא זיא תוינשמ ףיוא שוריּפ ןייז .ם''כמר םעד ןוא י""שר

 .קורד ןופ םױרַא זיא שוריּפ רעד רָאנ יו .תוטשט ןוא טײקרָאלק ןופ קרעוו

 ליפ יד ןופ ,63 -61 ,1849 ,"םימכה ירבדפ ןיא טכעלטנפערַאֿפ זיא ווירּב רעד 1

 יאדּכ זיא ,לארשייץרא ןופ ןּבירשענ ןּבָאה ןדיי עשינעילַאטיא סָאװ ,וירּב ערעדנַא

 רָא םעד םיוא רעסַאּפרַאפ ןעמינָאנַא ןַא ןופ גנוּבײשַאּב:עניטסעלַאּפ יד ןענָאמרעד רצ

 2615 ,1185 ,"םילשורי יחבשע ןוא טּכעלטנמעדאפ ,2



 269 ןדיי יי רוטַארעטיל רעד ןֹופ עטכישענ יד

 ןעמ ,?ארשי תוצופת לכּב ןרָאװעג ןעמונעגנָא ךיילג רע זיא ,(1849)

 רעד זַא ןוא ןבאנסיואתוינשמ עלַא טימ ןעמַאזוצ םויה-דע םיא טקורד

 ןיטַאל ףיוא טצעזעגרעּביא טָאה סויזוננעריס רעטנרעלעג רעכעלטסירק

 ךיא שוריּפ סארונטרּב םעד רע טָאה ,תוינשמ םעד .(1708--1698)

 עילַאטיא ןופ טזָאלעג ארטטטרּב רעד ךיז טָאה 1486 ןיא .טצעזעגרעּביא
 ענייז העיסנ יד ןניוצעג ךיז טָאה רֶאי ןּבלַאהטרעדנָא ;לארשייץרא ןייק

 ןטונ א ןופ גיוא ףרַאש ַא טימ שטנעמ ַא .םירצמ ןוא דנַאלנכירג רעּביא
 ןגעו תועידי עטנַאסערעטניא 1 ווירּב ענייז ןיא רע טיג ,רעטכַאּבַאַאּב
 -ץרא ןוא םירצמס ,דנאלנכירג ןיא ןּבעל ןלערוטלוק ןוא ןלַאיצַאס םעד
 יד ןופ הלשממ רעד רעטנוא ןענופעג ןַאד ךיז טָאה ?לארשידץרא ,לארשי
 טקירדעג קידתונמחרּבמוא ןּבָאה סָאװ ,ןקוילעמַאמ-ןענַאטלוס עקיריגטלעג
 תונחמ 2 הליזג רענעפָא ןוא ןרעייטש עסיורג טימ גנורעקלעפַאּב .יד
 םנומ טכורפ יד ןסערפעג ןקירעשייה יד יװ ןּבָאה עטמַאַאּב עשירעּביור
 עשידיי יד ךיוא טכַאמעג טינ טכיזניח רעד ןיא ןּבָאה םַאנסיוא ןייק ,דנַאל
 ןעלמַאז סָאד לח ןעוועג זיא ייז ףיוא ,חליהק רעד ןֹופ םישאר יד ,עטמַאַאּב
 -ּפִא טינ ךיז ןּבָאה ייז ןוא ,גנורעקלעפַאּב רעשידיי רעד ייּב ןרעייטש ןופ
 יד ייּב ןייז ןח אשונ יּבַא ,תושיגנ ןוא תועשר םוׁש ןייק רַאּפ טלעטשעג
 -עג טָאה רע סָאװ ,ווירּב ןסיורג ןייז ןיא טיג ארונטרּב רעד ןוא .תוררש
 קרַאטש יוװ ,דליּב קירעיורט קידהמיא ַא ,עילַאטיא ןיא רעטָאפ ןייז טקיש
 -סנבעל רעצנַאג רעד ןעוועג טלָאמעד זיא'ס טריזילַארָאמעד ןוא ןּברָאדרַאפ
 ַאזַא וליפַא .םילשורי טָאטש רעקילייח רעד ןיא הליהק רעד ןופ .רענייטש
 רע טדער ,ןעוועג זיא ארונטרּב רעד יו שטנעמ רענעסַאלעג ןוא רעקָיור
 עדנַאּב ןייא ןדליּב סָאװ ,,,םיעשרה םינקז ,, יד ןנעוו ןרָאצ סיורג טימ
 ןרעייטש עסיורג יד ןופ טסַאל עצנַאנ יד .'!םינישלמ ןוא םירסומ , יד טימ
 יד היוא ןגײלפיױרַא ךיז טסיילפענ ''םיעשרה םינקז,, עקיזָאד יד ןּבַאה
 ןיא סע .5 ענעפָאלטנַא דנַאלשטייד סיוא יד -- ענעמוקעגנָא עדמערפ

 ןַיז םענײא : װיױב ירד לארשי:קרא ןופ ןּבירשענ טָאה ארונטרּבמ הידבוע 1
 טקורדעג ,ןָאזרעּפ רעטנַאקַאּבמוא ןַא ןטירד םעד ןוא רעדורּב ןייז ןמייוצ םעד ,רעטָאפ
 ןיא רעיוּבײנ ,דַא םכעלטנפע-ַאּפ ןטשרע םוצ טָאה יז = ןייוצ עטשרע יד זיױלּב ןענייזז
 קרַאמש טסקעט רעד זיא רעדל ,270--195 ,ןװ ,"ןעדוי .ד עטכישעג יד .פ ךיּברהַאי
 .(201--296 ,"הרוהיל תאזוא קרעװלמַאז ןיא וטוסַאק השמ :עז םעד ןגעװ תוכירַאּב) טזײרגרַאפ

 התיהא :1488 רָאי ןופ ּװירּב ןטשרע ןײז ןיא םּבײרש ארונטרּבמ הידבוע 2
 רשא לכל םיללושו סיכמו םיטכוח איהה תעב יקֹולָמַמַה יכ םש תכלל ידוהיל חנכס
 ,"לאעטשיל םנ ,ידוהיל םג ואצמי

 םרעלקרע ,ןילרסיא לארשי 'ר ,םייצ רענעי ןופ בר רעשסייד רעטסערנ רעד 5
 5 שי הרתי הלעמו לודג חבש יאדובא :(88 'מונ) "ןשדה תמורתא ןייז ןיא ןֿפָא



 גרעבניצ = ר"ד 200

 ןפילטנַא טזומעג ןּבָאה ןדיי עשיזנּכשַא יד זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאגרעד

 ,טָארַאּב סטָאג ףיוא סעילימַאפ ערעייז טזָאלעגרעּביא ןוא טָאטש רעד ןופ

 יירד ןופ ןענייז --- ארונטרּבמ הידבוע טלייצרעד --- ןפוא ַאזַא ףיוא,

 ,'םינקז, יד .70 לּכה-ךס טרָא ןפיוא ןּבילּבעג םיטַאּבעלַאּב טרעדנוה

 יד ייּב ןח םעד ןרעווּוצנָא םינ ידכּב ,הליהקה ישאר יד -- טסייה סָאד

 יד טפיוקרַאפסיױא ןּבָאה ,ןרעייטש יד טייצ רעד וצ ןלָאצנייַא ןוא תוררש

 ןופ ןעגנוצוּפַאּב ערעדנַא ןוא םירתּכ יד ,ןלוש יד ןופ םיִלּכ יד ,ןלָאטיּפש

 ןענייז יז ףיױא סָאװ ,אפונ תורוּת-רפס יד וליפַא ןוא ,תורוּת-רפס יד

 ןיִּב ךיא; 1 'עּפָאריא רעכעלטסירק רעד ןיא םינלעב ךס א ןעוועג

 ןזיײװַאּב ָאד ךיז ןלָאז'ס ןעוו זַא --- ,ארונטרּבמ הידבוע טּביירש --- רעכיז

 רעד ןרָאװעג ךיילג רע טלָאװ ,רעוטזללּכ רעטינעג ןוא רעקידנעטשרַאפ ַא

 .םילאעמשי יד ייּב ךיוא טרעיינ ,ןדיי יד ייּב רָאנ טינ רעטכיר רעד ןוא גיהנמ

 'ןייא ןייק ָאטינ זיא ןטנַאק עגיה יד ןיא סָאװ ,חרצ יד רעּבָא זיא סָאד

 ברועמ ַא ןייז לָאז סָאװ ,שטנעמ רעקידנעטשראפ-סטפעשעג רעקידובּכּב

 םענייק טימ ןענַאק ,ןשטנעמ עדליוו רעטיול ןענייז עלַא --- תוירּבה םע

 .2"טלעג ךָאנ רָאנ רעיול ןענייז ןוא ןעמוקסיוא טינ

 רעד זַא ,ןעמוקעג טינ קנַאדעג ןפיוא רָאנ זיא ארונטרּב וינע םעד

 ןרַאפ קיטיינ ױזַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,'תונידמה תנהנהּב םכחו ןובנ

 1488 ןיא ןעמוק ןייז טימ .אפוג רע עקַאט זיא םָאד --- בושי ןקיטרָא

 רעקיטרַא רעד רַאפ רָאנ טינ הפוקּת עיינ ַא ןָא ךיז טננַאפ םיפשורי ןייק

 "עג יװ ןעוועג זיִא רע .בושי ןשיניטסעלַאּפ ןצנַאג ןרַאפ טרעיינ ,הליהק

 ?רוטלוק םעד ןבעלוצפיוא עלָאר רעכעלטרָאװטנַארַאפ רעד רַאפ ןטסָאמ

 הביבס עקיסַאּפ יד ןטיירנוצ ןוא םייה רעבורח רעטְלַא רעד ןיא רעטנעצ

 .דנַאל ןיא ןצעזַאּב דלַאּב ךיז ןלעו סָאװ ,םידרפס עכיײרלַאצ יד רַאפ

 -רענע ןַא ,* רענדער רעטנכייצעגסיוא ןַא ,רעטנרעלעג רעקידנטיידַאּב ַא

 םייברעט תתיוב ינב םש שיש םימעַפ המכ ונעמש םנמא ,לארשי ץראנ רָרֲה םדאל

 םהש םױנכשאה םילבלבמו םידרומ םהו םימסרופמ םירסומ ,םירומג םיעשרל םינשזנ

 ,"הרות ירמוש
 .213 ,209 :|| ,ו"זַאא ךוּברהַאי 1

 .תגהנהב םכחו ןובנ שיא תאוה ץראב היה םא יתעד יפל} 3 ,ןטרָאד 9

 רשא םידוהיה לכב ןיא יכ ,םילאעמשיל םנ םידוהיל םנ םפושו רש היה ,תונידמח

 ישנא םלוכ יכ תוירבה םע תברועמ ותעד תויהל דבד ןובנו םישרח שרח ולא תוזוחמב

 "םעצב לא םא יכ םבלו םהיניע ןיאו תוירבה תא םיאנוש םיירבדמ

 עגײז סָאװ ,םשור םעד ןנעװ רעדורּב ןיײז םּביירש אפונ ארונטרּב רעד 9

 תסנכה תיבב שדחב םיַמעּפ הפ להקל שרוד ינאוא !רערעהוצ יד ףיוא ןכַאמ ןקידערּפ

 ֿביסמו לוק הפי ,םיבגע רישכ םהל ינגהו שדקח ןושלב םיניבמ םבור יכ שדוקה ןושלב

 ןופ חירב םעד ךיוא עז ןקידערּפ סארונטרב ןנעװ ,"יתושרד תא םיחנשטו םיללהמו ןגנ

 282 ,וװ ,ןטרָאד) 1495 רָאי םעד סיוא ןטנַאקַאבמוא ןַא
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 רעטרַאצ רעלעדייא ןַא טימ טשטנעּבעג ךָאנ וצרעד ןוא רעוט-ללּכ רעשינ
 סַא ןרָאװעג טנעקרענָא ןעמעלַא ןופ דלַאּב ארונטרּב רעד זיא -- המשנ
 -בערעג ןוא רשוי ןופ רעטערטרַאפ רעקידנצנעלג רעד ,רודח גיהנמ רעד
 ןייז ןגעק ןרעװו ענכנ טזומעג ןּבָאה *'םיעשרה םינקז, יד ןליפַא .טייקיט
 ןייק ןעמוקעגנָא זיא רע יו םעדכָאנ ךלַאּב ןוא ,טפַארק רעשילַארָאמ
 ,הליהק רעד ןופ רעייטשרָאפ רעקיטסייג רעד ןרָאװעג רע זיא ,םילשורי
 טיהעגפיוא זיא סע .עגַאל רעשיגַארט אזא ןיא ןענופעג ןואד ךיז טָאה סָאװ
 -מוא ןיא ןעמָאנ ןייז) ןדיי ןשינעילַאטיא רעדנַא ןֵא ןופ ווירּב א ןרָאװעג
 טרעדנאװעגסיוא טייצ רענעי ןיא ךיוא טָאה סָאװ ,(ןּבילּבעג טנַאקַאּב
 ןיא טילשורי ןיא ןּבירשעג ,ווירּב רעקיזָאד רעד ןוא ,פארשייץרא ןייק
 טָאה ארונטרּב סָאװ ,עלָאר רעד ןגעוו ךליֵּב רָאלק ַא טיג ,! 1490 רָאי
 ןעוועג זיא טעטיראטיוא ןייז סיורג רעייהעגמוא יװ ןוא ,טליּפשעג טרָאד
 רעקיזָאד רעד זיא סיורג, .דנַאל ןצנַאג םניא רָאנ ,םילשורי ןיא זיולּב טינ
 ךיז טריפ ץלא --- ,רעטנַאקַאּבמוא רעד תולעּפתה טימ טּביירש -- ,ןַאמ
 .ןעמונרעטנוא טינרָאג טרעוו גנוקיליוונייא ןייז ןָא ,לעפַאּב ןייז טיוק
 ןוא ,ןליוו ןייז טימ עלַא ךיז ןענעכער לבב ןיא ןוא םירצמ ןיא ןליפַא
 םיא ןּבינ ייז ןוא ,ןעמונעגנָא קרַאטש רע זיא םילאעמשי יד ייּב ךיוא
 טלָאמעד ןיוש טָאה בֹוׁשי רעשידיי רעד 2 ''דובּכ ןטסערג םעד ּפִא םיא
 -ךעד ךָאנ ןּבָאה דרפס ילוג יד שטָאכ ,סעילימאפ 200 זיּב טכיירגרעד
 וצ ןטרָאד ךיז טאהעג ארומ ןּבָאה ןוא עניטסעלַאּפ ןטימעגסיוא לייוו;
 רנַאל ןיא טקיטלעװעג טָאה סָאװ ,והובו ֹוהוּת רעדליוו רעד לייוו ,ןצעזַאּב
 רעכיז ןעוועג טינ זיא רענייק ןעוו ,ןקוילעמַאמ יד ןופ הלשממ רעד תעשּב
 רעד םילעס יו םעדכַאנ ,1817 טניז ןּביױוהגנָא טשרע ךיז טָאה עיצַארנ -ימיא-ןסאמ יד . רחּפ א ןפרָאװעגנָא ןעמעלַא ףיוא טָאה ,ןּבעל ןטימ
 ןוא עניטסעלַאּפ טימ עיריס ןקוילעמַאמ יד ייּב ןעמונעגּפָא טָאה רעטשרע
 עסיורנ עקיזָאד יד .םירצמ ץנַאג רעּביא הלשממ ןייז טיירּפשרַאפ טָאה
 יז .,ןןיירק עשידיי יד ןיא םשור ןקיטלַאװג ַא טכַאמעג ןּבָאה תונוחצינ

 : ,284--273 ,|װ ,ךוּנרהַאי ןיא ךיוא טכעלטנפערַאֿפ 1
 ,"השא רולי הז ןיא :ורמאי רילעי ןהורשאי םימע לכו תוירבה םע השונ ותעדו םיברע וירבדו דואמ דע תור לפשו וָנָע אוהו ,,ונממ םיאייו ותוא םידבכמ םילאעמשיה וליפאו ,ול םקיו רמוא רוזגי הלאה תוצראה' ,לכבו לבבו םירצמב םגו ונשי אל וירבד ירחאו ושורדי םייוג וילא ץראה יוצקמי ורי תא שיא םירי אל ודעלבו ץראה לכ קׂשי ויפ לעו רואמ לודג שיאהו ,,,ו"צי  הידבוע! ר"רחומ םיעוה ריבא הלוגה רואמ הלענהו אׂשינהע :282-280 ,ןמרָאד 2
 ,"םילאעטשיה רננ םירוהיל טרפבו ןייד תילו ןיד תיל הלאה תוצראה לככ 24 ;װירּב ןיײז ןיא ךיז טגָאלק רעסַאפרַאפ רעמינָאנַא  רעטנָאמרעד רעירפ רעד 8
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 . ,י!שרוּכ ןופ גנילצָאוּפש םעד,, ןעזעג ןַאטלוס ןשיקרעט םעד ןיא ךָאד ןּבָאה

 -פיוא .תובָא יד ןופ דנַאל סָאד הלשממ ןייז רעטנוא ךיז טניפעג טציא ןוא

 ,טינ שודיח ןייק זיא סע ןוא ,ןעגנונעפָאה עטסנעש יד ןּבָאה טבעלעג

 עלַא ןֹופ ןּבָאה דרפס ילוג יד ןופ עטמיטשעג שיטסימ רעמ יד סָאװ

 -ַאֹּב וצ ךיז טרָאד לארשידץרא אקווד טלייוועגסיוא ןצניוװָארּפ עשיקרעט

 ןיא ןוא םילשורי ןיא ךיז ןּבָאה טייצ רעצרוק ץנַאג ַא ןופ ךשמ ןיא ,ןצעז

 ןענַאטשַאּב זיא בור סָאד ּוװ ,תוליהק עשידיי עסיורג ייווצ טערליבעג תפצ

 טימ לופ ,רעקיטסימ עקידתובהלתה ןוא רעמיורט עשיטסַאטנַאפ ןופ

 .הלואג רעקידלַאב ףיוא גנונעפָאה רעסייה

 טלקיװטנַא ךיז ןּבָאה הביבס רעקיטרַאנגייא רעקיזָאד רעד ןיא טָא

 ןעמונרַאפ ןּבָאה סָאװ ,ןעגנומערטש ייווצ יד טקעלּפטנַא ןטסטלוכמַא ןוא

 -ייו יד ןופ ךשמ ןיא רוטלוק רעשידיי רעד ןופ טנורגרעדאפ ןצנַאנ םעד

 יד יױװַא יו ,ןעזעג רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ .רעטרעדנוהרָאי יירד עקידרעט

 -רוטלוק םנופ תוחוּכ עקיטסייג יד ןכָארּבעג טָאה עפָארטסַאטַאק עקיטלַאוונ

 עסיורג ענענַאטשעגסיוא יד ךָאנ .דרפס ילוג יד -- ץוּביק ןשידיי ןטסכייר

 ,ןשרָאפ ןשיפאזָאליפ ןופ טרעטייוורעד ןצנַאגניא ךיז ייז ןּבָאה ןדייל

 רעמ ץלַא .תורצ ערעייז עלַא ןופ רוקמ םעד ןעזעג םיא ןיא ןּגָאה ייז ?ייוו

 טרעוו רעפרַאש ץלַא ,טלעוו עקיטסייג עשידיי יד טרעוו טהרוחש-הרמרַאה

 טימ טלעוװןסױא רעד ןופ ןדיי םעד ּפֶא טלייט סָאװ .,הציחמ יד

 עלערוטלוק עיינ ןפַאש ףיוא טינ ןיוש ךיז טסעמרַאפ ןעמ .רוטלוק ריא

 ןוא ןעלמַאז וצ ףיוא זיולּב טדנעוװעגנָא ןרעוו תוחוּכ עלַא -- ןטרעוו

 -ילער עקיטסיינ עצנַאנ יד הדמתה סיורג ןוא עּביל טימ ןטיהפיוא

 םעד טיול ןריזיטַאמעטסיס ,תורוד עקידרעירפ יד ןופ השורי עזעינ

 ןוא ןעגנוגייווצרַאפ ערעייז טימ ןצעזעג ןוא םיניד עַּלַא רדפ ןטסננערטש

 טילבענפיוא ךייר רעּבָא טָאה טייצ רעּכלעז דעד וצ .םישוריפ עקידרעטייוו

 הלּבק עשינַאיסעמ יד -- הפוקּת-הדירי רעד ןופ םולּב עקיטרַאננייא יד

 -- .ידש תוכלמּב םלוע ןוקיּת , ןגעוו קנַאדענ-טנורג ןשיטסימ ריא טימ

 םיפוגיס ךרוד ,תושירּפ רעשיטעקסַא ךרוד טלעוו יד ןרעוו זומ טזיײלעגסיוא

 תומשנ עטרעטישרע ןדייל עסיורג ךרוד יד .תוליפת עקידתובהלתה ןוא

 :?"יאּכז ולוּכ , ןגעוו םולח ןסיז םעד ןּבעגעגּפָא ךיז ןערּכ ןצנַאג ןטימ ןּבָאה

 םעד טיירפַאּב ןעמ סָאװ ,םעד ךרוד הלואג יד ןרעטנענרעד ןָאק ןעמ זַא

 רעד ןופ ןרעק ןטונ םעד, ,הּפילק רערעטסניפ רעד ןופ קנופ ןקיטכיל

 לעּב רעד לּבוקמ רעד סָאװ ,עזעקסַא עננערטש יד .'ץכעלָאש רעקידניז

 טָאה ,טרימַאלקָארּפ רעייפ ַאזַא טימ טָאה ''הנקה , ןוא ''האילּפה רפפ ,,

 יסַא עקיזָאד יד ןוא ,שובל ןקידהרוחש-הרמ ַא ןיא הלּבק יד טליהעגנייא

 ןשיניטסעלַאּפ ןפיוא טקרַאטשעג סרעדנוזַאּב ךיז טָאה ץנעדנעט עשיטעק
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 ענױזַא ןעמונעגנָא ןוא ץענערג עטצעל יד טכיירגרעד טָאה יז זיּב ,ןדָאּב
 ץנַאנ טימ ןדנוּברַאפ ,ןעז רעטייוו ןלעוו רימ יו ,ןענייז סָאװ ,ןעמרָאפ
 95 קיטסימ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןעגנוניישרעד עקירעיורט

 יד ןריזיטַאמעטסיס ןוא ןעלמַאז :ןעננומערטש ייווצ עקיזָאד יד סא
 -הלּבק ןצ עּביל עטפַאהקנַארק יד ןוא ,םוטנריי ןשינּבר םנופ השורי*
 טרעיינ ,ןגעוו ערעדנוזַאּב ףיוא ןניוצעג טינ ךיז ןּבָאה ייז -- תישעמ
 ןייא ןופ הֹקיִני טּפעשעג ןוא ןטכָאלּפעגנעמַאזוצ ךעלרעדירּב ךיז טּפָא
 רעטנַאמרעד רעירפ ןיוש רעד טכיזניה רעד ןיא זיא טנַאסערעטניא ,לַאוװק
 רעד ןרָאװעג זיא טָאטש-לילנ עטייוו עקיזָאד יד ..תפצ רעטנעצ-רוטלוק
 טימ ןּבָאה סָאװ ,רעקיטסימ עקידתובהלתה ןופ טקנוּפלמַאז רעטּבילַאּב
 םיפוגס ןוא תוליפת טימ ןוא ''ץק,, םעד ןרעטנענרעד טלָאװעג תועּבשה
 שארּכ ,טלעוו עשינּבר יד טָאה אפוג טרָאד עקַאט ןוא ,טלעוו יד ןזיילסיוא
 -ַאנָאיצַאנ םעיינ ַא ןדנירג טוװרּפענ ,1 בריּב בקעי בר ןטמירַאּב ןטימ
 רעד טניז ןעווענ טינ זיא ןכיילג ןייז סָאװ ,טוטיטסניא ןשירעּבעגצעזעג
 ןוא ,טנעֶאנ ױזַא ןעוועג זיא ""ץס , רעד לייוו .ןרָאװעג ?טּב זיא ןירדהנ
 ,'גנילצָארּפש סשרוּכ , ןופ טנעה יד ןיא ןעוועג ךָאד זיא ?ארשידץרא
 --- םערָאװ ,ןירדהנס םעיינ ַא ןגעויא ןטכַארט טפרַאדעג סנטייצַאּב ןעמ טָאה
 טעוו דנַאל ןקילייה םניא ןמז-לּכ ןעמוק טינ ןָאק חישמ ,י'אּב רוד ןּב ןיא,
 ףיוא טכער סָאד טָאה סָאװ ,ןיד-תיּב רעסיורג רעד טעדנירגעג ןייז טינ
  וצ ףיוא טכַאמלופ יד ייז ןּבעג ןוא םינּבר ןייז ךמוס ה"'ד ,''הכימס ,,
 ,5 ...השמ תֹרוּת ןופ רערעלקרע ןוא סרעּבענצעזעג ןרעוו

 תודע טגָאז ,ןרָאי עננוי יד ןיא ןיש שמירַאּב ןעװעג זיא בריּב םײװ יװ 1
 שננַאלרעד ךיז עינַאּפש םיוא שוריג ןסיורג ןכָאנ םָאה רע תעב :טקַאּפ רעקידנגלָאפ
 םינ ,בר ַא רַאפ ןּבילקענסיוא ךיילג םיא הליהק עקיטרָאד יד טָאה ,ץעּפ ןייק (1492)
 רעטכיד רעד ןוא ,רָאי 18 ןעװעג םלַא  לּכח.ךס םלָאמעד ןיא רע סָאװ ,ףיורעד קידנקוק
 :ןזרעפעטרעטסייגַאּב עקידננלָאפ םימ טסירגַאּב םיא םָאה ,ןושיבג םהרבא ,םייצ רענעי ןופ
 .םיוא לעה רעדיװ טָאה יז ,ןדיי יב המכח יד זיא ןשָאלרַאּפ ןוא ןרָאלרַאפ :םינ טגָא,
 ,'דנַאל רעזנוא ןיא ךיז טצעזַאּב ןוא ןעמוקעג זיא בריּב בקעי טניז ,םניישעג

 הרתסנ וא הדבא יִּכ ורמאת לא

 ,וניתוניבו ונימכח תמכח

 אבו בריב םק רשא ירחא

 ,וניתוניבו יגצראב רודל

 ,('ב 'מע ,68 ףד ,"החכשה רטוע, עו)
 שארּב לײװ ,ןרָאװעג םינרָאנ זיא טוטישסניא-"הכימפ, ןוא ןירױחנס םעד ןופ 3

 ,םילשורי ןופ בר רעד ןעװעג אנקתמ םיא ןיא ךיז טָאה ,בריב בקעי ןענַאטשענ ןיא
 ."חכימסא רעד ןגעװ תקולחמ עסיורגנ ַא ןּבױהעגנָא דלַאב ךיז םָאה סע ןביבח רֹּב ױל
 רעצנַאג ןייז ןוא ןּברָאטשעג בריּב בקעי זיא םורָא רָאי עקיגיא ןיא .(1528) עגַארמ

)18( 
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 םנופ הפוקּתיילּב עיינ יד ןּבַױהעגנָא ךיז טָאה סע רעדייא ךָאנ

 רענייא טצעזַאּב עקינָאלַאס ןיא ךיז טָאה ,לארשייץרא ןיא ץוּביק ןשידיי

 -רַאפ רענעעזעגנָא ןַא --- ביבח ןּבא המלש ןּב בקעי ,דרפס ילונ יד ןופ

 "עטסיס ןוא ןעלמַאז :גנומערטש רעטקרעמעגנָא רעירפ רעד ןופ רעטערט

 ביבח ןּבא בקעי .תורוד עקידרעירפ יד ןופ השורי עקיטסיינ יד ןריזיטַאמ

 סָאװ ,תודגַא עלַא קרעװ רעדנוזַאּב ַא ןיא ןעלמַאזפיונוצ ןסָאלשַאּב טָאה

 טסקעט םנופ טייז רעד ייּב ןוא ,דומלּתה םי ןרעּביא טײרּפשעצ ןענייז

 ענייז ןּבענוצ ךיוא ןוא ,םישרפמ עטלַא יד ןופ ןעגנורעלקרע יד ןעננערּב

 ןוא ספלַא רעד , ,(''בתוּכה רמא,, :לּפעק ןרעטנוא) ןעגנוקרעמַאּב ענעגייא

 ןּבָאה --- המרקה רעד ,ןיא ביבח ןּבא טּביירש --- םיקסוּפ עקידרעטעּפש יד

 רערָאלק א ןיא ןּבעגרעּביא ןוא ןעלמַאזפיונוצ עּבַאגפיוא יד טלעטשעג .ךיז

 רעּבָא זיא סע .םיניד ןוא תוכלה עלַא םרָאפ רעכעלדנעטשרַאפ טכייל ןוא

 ןטלַאהַאּב ןענייז ייז ןיא סָאװ ,תוּתרגַא עלַא ןעלמַאזפיונוצ קיטכיוו ךיוא

 ןּבא טָאה "'בקעי ןיע , .'דומלּתה ימכח ערעזנוא ןופ ןעקנַאדעג עפיט יד

 יד זיולּב ןזיװַאּב רעּבָא טָאה רע ;ןּבענעג ןעמָאנ ַא קרעװלמַאז ןייז ביבח

 (1815) יקינָאלַאפ ןיא ןטשרע םעד ,ןכעלטפעראפ וצ דנעּב ייווצ עטשרע

 ןיא רעסַאפרַאפ רעד .(1820) לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ןטייווצ םעד ןוא

 טָאה ?קרעוו ןייז ןופ ןלייט עקירעּביא יד ןוא ,ןּברָאטשעג ךָאנרעד דלַאּב

 -עּפש זיא סָאװ ,ביבח ןּבא יול ןוז ןייז ןּבעגעגסױרַא ןוא טקידנערַאפ ןיוש

 ןענייז ןלייט עטצעל יד .ןרָאװעג טמירַאּב רעייז םילשורי ןיִא בר סלַא רעט

 ,לטעצכוז רעקיטיינ רעייז רעד טלעפ ךיוא ,תוטמשה ליפ טימ טקורדענּפָא

 : ע,, רעד זיא ךָאד ;ןלעטשוצפיונוצ ןכָארּפשרַאפ טָאה ,רּבחמ רעד ןכלעוו

 -סיוא טָאה סע .ןדיי ייּב קרעוװ עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ סנייא ןרָאװעג ''בקעי

 תורוד עגנַאל ןופ ךשמ ןיא ןוא 1 ןּבַאגסױא לָאצ עקיטלַאװנ ,ַא ןטלַאהעג
 םינשרד יִלעַּב עלַא רַאפ עלעווק עכעלּפעשסיואמוא סלַא טנידעגנ רע טָאה

 ןוא דומלּת ןפיוא הריזנ יד סױרַא זיא עילַאטיא ןיא תעּב .סרעקידערּפ ןוא
 טקילגעגּפָא ''בקעי ןיע,, םעד דָארג טָאה ,םירפס עזעינילער ערעדנַא ףיוא

 הנשמ , טזומעג רָאנ טָאה רע ;ל?גענ עפרַאש סרוזנעצ רעד ןופ ץנַאנ סיורַא

 ,ץערג :עו תקולחמ:"הכימס, רעד ןגעװ תוכירַאב רעמ ,ןרָאװעג לשּב ויא טקעיֶארַּפ

 --218 ,"הלוג יאצומא ,שטיװָאניּבַאר ,ּפ ,ש ןפ 'םַאק ,טװ 'ב ,"גנוצעורעביא ,רּבעהא

 ,580 -576 ,491--486 ,1873 ,"למרּכהא ,0

 ןּבא בקלי ליײװ .,1893 ןופ רענליװ יד זיא עּבַאנסיױא עטסקידנעטשלופ יד 1

 ןּנָאה סָאװ ןטּפירקסונַאמירומלּת עמלַא םימ שצונַאב ךיז קרעװ ןייז רַאֿפ םָאה ביבח

 *ע2 טיחענפייא וײװרעטרע "בקעי ןיע, ןיא זיא ,רוזנעצ רעד ןופ טנעה יד ןטימעגסיוא

 ירונּב עו) דומלּת םנופ ןּבַאנסיוא-קורד יד ןיא יװ ,םסקעמ רעקיטכיר רעמ רעד ןרָאװ

 4740 ,"ל'-ש/ תירנאג ן97 ,(1820) (| ,"םיּתעזז



 25 ןרי ייּב רומַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יר

 -נַאװעג קיור רע טָאה ''לארשי ןיע, ןעמָאנ ןרעטנוא ןֹוא 1 ןייז "םש
 יקנַאדַא רָאנ ןּבָאה פָאװ ,ןריי עשינעילַאטיא יד ןופ רעזייה יד רעּביא םרעד
 טייצ הלהּב רענעי ןיא ךיז ייּב ןּבָאה וצ םייקכעלנעמ יד טַאהעג םיא

 .דומלת םענעטָאּברַאפ םנופ לייט ןשידנַא םעד סגנטסקינייוװ

 ןיע , ןייז טימ ביבח ןּבא ןעוועג םש-הנוק טינ טָאה'ס קוַאטש יו
 רעדנַא ןַא ןופ רעטַאפרַאפ םוצ ןכיײלגרַאפ טינ ךיז רע ןָאק ךָאד ,''בקעי
 רעצנאג רעד רַאפ ןייטשלקניוו רעתמא רעד ןרָאװעג זיא סָאװ ,ךוּבלמַאז
 םעד ןגעוו ןדייר רימ .תורוד עקידרעטעּפש יד ןופ רוטַארעטיל רעשינּבר
 םירפא ןב ףסוי ןטמירַאּב םעד -- ''ףסוי תיּב , ןוא ''ךורע ןחלוש , לעּב
 -טימ רניק קירָאיריפ סלַא ןרַאק טָאה ,עינַאּפש ןיא רענערָאּבעג ַא .ורַאק|
 ןסיורג םעד ענעּבירטרַאֿפ ערעדנַא רעטנזױט רענעצ םימ טּבעלעג
 טימ טצעזַאּב ךיז רעטָאפ ןייז טָאה ןרעדנַאװ ןגנַאל ךָאנ טשרע ;שורינ
 ןרַאק ןגנוי ןראפ ןענייז ןרָאי-?גָאװ יד ,ייקרעט ןיא עילימַאפ רעד
 ,רעטָאפ ןייז טריפעגניירַא םיא טָאה רומלּתה םי ןיא ;ןוָאינרעל יד ןעוועג
 םנופ םש רעד .רוטַארעטיל רעשינּבר ןיא יקֹּב רעסיורג ַא ןעוועג זיא סָאװ
 רע ןוא טנגעג רעצנַאג רעד רעּביא טײרּפשרַאפ דלַאּב ךיז טָאה יוליע ןגנוי
 טרעוו םורַא טייצ א ןיא .לָאּפָאקינ ןיא בר סלַא ןעמונעגנָא דלַאּב טרעוו
 (1829 ןיא) וצ רע טערט טרָאד ןוא  ,לָאּפָאנַאירדַא ןייק ןדַאלעגנייא רע
 עלַא ןופ גנולמַאז עסיורג עקיטלַאװג ַא ,'ףסוי תיּב , קרעוונזיר ןייז וצ
 רעטסומ םעד טיול טנררָאעג ןוא טלמַאזעג ,ןצעזעג עזעינילער ןוא םיניד
 ךעד ןיא ןָא טזייוו ורַאק ףסוי .''םירוט עּברַא סרשֶא ןּב בקעי 'ר ןופ
 -רַאפ וצ ןסָאלשַאּב טָאה רע ןוויטָאמ ערעסָאװ סיוא קרעוו םוצ עדעררָאפ
 --- ןרַאק ףסוי ךיז טגָאלק --- ןרָאי ערעווש יד ןיא, .קרעוולמַאז ַאזַא ןסַאפ
 ךימ ןוא דנַאֿל וצ דנַאל ןופ טרעדיילשעג ןרעוו רימ ןעוו ,תולג ןרעטיּב ןֹופ
 יינספיוא קיטיינ סרעדנוזַאּב ןרָאװעג זיא ,תורצ ןופ ןעמי ןיא ךיז ןעקנירט
 ןיא ןעגנערּב ןוא םירוקמ עטשרע יד ןופ טנורנ ןפיוא ןטכיױלַאב שיטירק
 ,םיניר ןוא ןצעזעג עלַא קרעװלמַאז לעיצעּטס ַא ןיא רדס ןשיטַאמעטסיס ַא
 -רע ןענייז ןוא הַּפ לעּבש הרוּת ןוא השמ תרוּת ףיוא ךיז ןציטש סָאװ

 סי -- יו

 םעד ןגעװ רימ ןעניפעג (1556) עכָאגסיאי"בקעי ןיעא רענַאיצעגעװ רעד ןיא 1
 | ; ןפָארמס עשיטעסַאּפ עקידננלָאפ

 לָאנ ּונָמִמ תיִּבְׂשֶה אל -- בקענ זֶסֶׂשֶמִל ןֵתָנ יֵט

 ֵאָנְִי לב הָעְבִׁש קסו - ףֶמָב רחל ר
 לֵאיִרגַמ ףּולַא םַעַסְמ -- ׁשֵאָמ לֶצְמ רּוא הָז הָנָה

 לָאוי ּותָד בָׂשָה אֹל יִכ -- ׁשֶדֶח םֵׁש ֹול ארְקָל הָוִצ

 6 ,לֵאָרְׁשִי םִא יפ בֹקֲעַי תיָפ---- ףֶמֶׂש אֵרָסִי אל ןֵכ לע
+ 
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 םירשַא ןּב םעד .!"םינואג ןוא םימכח ערעזנוא ךרוד ןרָאװענ טרעלק

 -צלעמש ןוא טקנוּפיסגנַאגסױא טלַא זיױלּב ןורַאק ייּב טניד ''םירוט עּברַא;

 ןוא ,לַאירעטַאמ םענעגייא ןניז טמרָאפ ןוא טסיג רע ןכלעוו ןיא ,?סעק

 קירנעטשבלעז ץנַאג א ןיא ''ףסוי תיּב , רעקידנעּב-ריפ ,רעקיזיר ןייז

 -יטַאמעטסיס רעשיסַאלקטשרע סלַא ןוא תואיקּב ירעקיטלַאװג ַא טימ .קרעוו

 יטנַא םעד ןוא םירוקמ יד ןפוא ןטסטיירּב ןפיוא ןרַאק טריזילַאנַא רעק -

 ןרָאלק ַא ייּברעד ךיילג טינ ,רעדנוזַאּב ןיד ןדעי ןופ גנַאג-טגנולקיה

 עקידנפערטַאּב עדעי סָאװ ,איוטו ילקש ןצנאנ םעד ןגעװו קילּברעּביא

 עקידרעטעּפש יד ייּב ןוא דומלּתה ימכח יד ייּב ןפורענסױרַא טָאה ענַארפ

 ךָאלק ,ףיורעד ֹורַאק טגייל טכיווענ ליפ סרעדנוזַאּב .םיקסוּפ ןוא םינואג

 סָאװ  ,ןגַארפ עלַא יד טָא סולשַאּב ןקיטלינדנע ןַא וצ ןעגנערּב ןוא ןכַאמ

 טינ הרשּפ ןייק וצ ןוא תועד יקוליח םיקסופ יד ייּב ןפורעגפיוהַא ןּבָאה

 .ןעמוק טנָאקעג

 - ורַאק ;רעטימענ ענעגָאלשעגרערינ ןופ רוד ַא ןעוועג רעּבֶא זיא סע

 -העיקש ַא ןופ ,''רוד טמותירַאפ, ַא ןופ דניק סלַא טנכערעג ךיז טָאה

 יד ךיז ףיוא ןעמענ ֹוצ טומ םעד טָאהעג טינ רַאפרעד רע טָאה ,המוקּת

 ןּבָאה סע ןָאק רע ,, .ץסוּפ ןקיטליגדנע ןַא ןופ לָאר עכעלטרַאװטנַארַאפ

 תונעט עיינ טימ ןטערטסױרַא--ורַאק ףסוי קידהענכה טנערפ -- טומ םעד

 טלעטשעגסױרַא ןּבָאה'פ סָאװ ,תויַאר ענרעזייַא עלַא יד ךָאנ ,תויאר ןוא

 ;ָאק רעװ ?םיסנ ונּבר ןוא א"ּבשר רעד ,ן''ּבמר רעד ,תופסוּתה ילעּב יד

 ןדנעװּפָא ,גרעּב עכעלטעג עקיזָאד יד ןשיווצ ןשימניירַא ךיז ןנַאװ סעי

 םולשַאּב םענענייא ןַא ןעמעננָא רעדָא ,ןסָאלשַאּב ןֹּבָאה ייז סָאװ ,סָאד

 5 ""?ןעמוק טנַאקעג טינ סולשַאּב ןייק וצ ןּבָאה ייז ּוװ ,ןנַארפ ענױזַא ןיא

 טרילעּפַא ,תועד יקוליח ןַארַאפ ןענייז סע ּוװ ,ןלַאפ עלַא יד ןיא

 טכַאמ ןוא (לא יררה םירהה) ''נרעּב עכעלטעג , יד וצ ורַאק רַאפרעד

 "כָאנ רעד ןופ םיקסוּפ עטנעקרענָא עטסערג יד ןופ יירד םיררוּב רַאֹכ

 .טנקסּפ ןוא ,ש"'אר םעד ןוא ם"'ּבמר םעד ,ספלַא םעד :הפוקּת רעשידומלת

 רענַאיצענעװ רעד םיול ןרימיצ רימ) "העד הרוי, רומ םוצ עדעררָאּפ רעד ןיא 1

 המכו ונכלה הלוגכו ילכ לא ילכמ ונקרוה ,םימיה ונל וכרא יכ יהיוא : (1574 ,עבַאנסיוא

 'די תלואו ..וכו וניתונועב וננ םיקתנ יכ דע ונילע ואב וזל וז תופוכת תורורצ תורצ

 בור תנסל רפסמ ןיא תורותכ אלא תורות יתשכ הרותה תישענ אל ינ הידמולו הרותה

 "א,וכו הינידו היטפשמ רואיבב םיאצמנה םירפסה

 ,ן"במרה ישודיח ,תופסותה הנה, ."םייח חרואק רומ וצ ריפנײרַא ,"ףסוי תיִּבע ?

 ובל ברעי א הזו ימו תועדהמ 'א לכל תויארו תונעמ םיאלמ ל"ז ; ן"רהו א"ּבשרהו

 יררה םירהה ןיב ושאר ינכהל ובל וזאלמי רֶׁשֹא והזיאו תויארו תונעמ ףיסוחל תשגל

 אלש המב עירכהל א ווריבש המ רותסל תויארו תונעס 5"ע .םהיניב עירכהל לא

 י"םה רעירכא
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 ןכלעוו וצ סולשַאַּב םעד טיול ןיד םעד טמיטשַאּב רע ה"ד ,תועד בור ךָאג
 קיצנאװצ רעּביא .! םינואנ עקיזָאד יד ןופ ייווצ ןעמוקעג ןענייז סע
 יד ,קרעוונזיר ןייז ףױא טהטּפעג ורַאק ףסוי טָאה (42--1922) רָאי
 ןייז ן-יטקַאדער טימ ןּבעגענּפָא ךיז ורַאק טָאה רָאי ףלעווצ עקידרעטייוו
 םיא ןופ ןכַאמ ה"'ד ,''ףסוי תיּב רוציק , ַא ןלעטשגעמַאזוצ בגַא ןוא קרעוו
 ערָאלק ןיא ןלָאז סע ּווװ ,קרעװלמַאז רעלוּפָאּפ ַא ןלעטשפיונוצ ,גוצסיוא ןַא
 רעקיטליגדנע ןַא ןיא רָאנ ,אירטו ילקש זיא'ס עכלעוו ןָא ,ןצַאז עכַאפניא
 ייז יו ,ררפ ןּבלעז םעד טיול ןצעזעג ןוא םיניד עלַא ןרעוװו ןּבעגעג םרָאפ
 םוראק ףסוי ןענַאטשטנַא ןיא ױזַא טֶא .'הסוי תיּב , ןיא ךיז ןעניפעג
 -- טגטסח+ 5024 1214 110611/ ,' ךורע ןחלוש , רעד --- קרעװלמַאז טייווצ
 תיּב, רעד .?זמ רעייז ךיז ןּבָאה רעכיּב ךיוא רָאנ ,ןשטנעמ זיולּב טיג
 ,ץלָאטש רעתמא ןייז ,דניק עטּבילעג סָאד ןעוועג ןורָאק יב זיא ''ףסוי
 ףיױא יװ ,ךאזנבענ ַא ףיוא יו טקוקעג רע טָאה ''ךורע ןחלוש ,, ןפיוא
  טקורדעג זיא סָאװ ,''ךורע ןחלוש ,, רעד אקווד טָאה ךָאד ןוא .דניקפיטש ַא
 עלָאר עטסקידנטײדַאּב יד ןליּפש ֹוצ ןעוועג הכוז ,89---1990 ןיא ןרָאװעג
 תיּב,, תיִלג רעד טינ ,רוטלוק רעשידיי רעקידרעטעּפש רעצנַאנ רעד ןיא
 ןרָאװענ זיא ,''ךורע ןחלוש ,, רעד ,טקעּפסנַאק רענעקורט ןייז רָאנ ,''ףסוי
 -ַארטנעצ רעד ,םוטנדיי ןשינּבר ןקידרעטעּפש םעד רַאפ ןייטשלקניוו .רעד
 עקיטסייג סָאד טרירטנעצנָאק ךיז טָאה .םיא םורַא סָאװ ,טקנוּפנערּב רעל
 -רעטייוו יד רַאפ ןטעטירָאטױא עשינּבר עטסקידנטײדַאּב יד ןופ ןפַאש
 -םיוא ''ךורע ןחלוש , ןייז טָאה * ןּבעל סורַאק ייּב ךָאנ .* תורוד עקיד
 .ןּבַאגסױא סקעז יו רעקינייװ טינ ןטלַאהעג

 רָאנ ןעוועג טינ רעּבָא זיא םירה רקוע ,וא ףירח רעסיורג רעד סִא
 רעקיטַאמעטסיס רעגנערטש רעקיזָאד ועד  .רָאטַאקיפירָאק ןוא קסוּפ ַא
 ןעגנורדעגכרוד ןעוועג ךיוא ןיא ארנס רענרעזייַא ןוא לכש ןטלַאק ןטימ
 טייצ רעּבלעז רעד וצ .רוד ןייז ןופ ןעגנומערטש עשיחישמ-שיטסימ יד טימ
 ,'ףֵסֹוי תיּב , םעד -- ןינּב ןקיזיר ןייז םורַא טעּברַאעג טָאה ורַאק ןעוו
 -םימ ןרָאּברעדנּוװ םעד ןופ -עגנעהנָא רעקידרעייפ ַא ןעוועג ךיוא רע זיא
 ,ןטייקכעלנעזרעּפ עטסטרַאצ ןוא עטסנעש יד ןופ םענייא ,רעמיורט ןשיט

 ,'אוהה תערה לע םיקלוח םבור וא לארׂשי ימכה לכש תומוקמ תצקמב אל םא םתומכ הכלה קספנ תחא תערדל םימיכסמ םהמ םינשש םיקמבש יובל לא יתרמא ל'ז ש"ארהו ם'נמרח ,ףי"רה םה םהיתוארוהב םהילע ןעשנ לארשי תיב רשא האריהה ידומע הטלש תייהל יכ יתעדב יתמסנ ןכלוװ :ןטרָאד 1
 ,קרעוו רעזנוא ןופ דנַאּכ ןקיררעטײװ םניא םעד ןגעת תוכירַאּב רעמ 2

 ,ןמו רעֶקירָאײפז סלַא 1515 ןיא ןברָאטשעג ןיא ורַאק ףסוי
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 לּבוקמ ןקידתובהלתה םעד -- ןּבעגעג טָאה רעטלַאלטימ רעזנוא סָאװ

 .(סעריּפ ָאנעיד ןעוועג זיא עמָאנ רעכעלטסירק ןייז) וכלמ המלש

 רעּבלעז רעד ןיא ,ה"י ןט16 םנופ ןהָאי רעקיצנַאװצ ּבייהנָא ןיא

 ןָאטעג זָאל ַא לֶאצ רעקידנטיידַאּב ןיא ךיז ןּבָאה דרפס ילונ יד ןעוו ,טייצ

 ,ןַאמ רערַאּברעדנּוװ ַא ןזיװַאּב גנולצולּפ טרָאד ךיז טָאה ,לארשידץרא ןייק

 ינבואר דוד .עּפָארײא ץנַאג רעּביא ןעננולקעג דלַאּב טָאה ןעמָאנ ןייז סָאװ

 ןופ לטנַאמ ןיא טליהעגנייַא ךיז רע טָאה ןזיוװַאּב ;ןסייהעג ןַאמ רעד טָאה

 סלַא טרעלקרע ךיז טָאה רע .עדנענעל רעשיטסַאטנַאפ ןוא דוס ןשיחרזמ

 -ידיי רעקרַאטש א ןופ גיניק רעד זיא ּףסוי רעדורּב ןייז ,ץנירּפ רעשידיי

 ןופ טמַאטש גנורעקלעפַאּב עקיטרָאד יד ןוא ,עיּבַארַא ףיט ןיא הכולמ רעש

 ןּבילּבעג זיא שינעטער ענעגרָאּברַאפ א .םיטבשה תרשע ענעּבירטרַאפ יד

 ןייז טימ ןַאמ רעניורּבקנוט ,רעקניניילק רעד טָא עטכישעג רעד רַאפ

 "הלּכשה רעד סיוא רעּבירש-עטכישעג ערעזנוא ייּב .טכַארט רעשיחרזמ

 יד זיא ,סעירעטסימ ןוא תודוס טַאהעג טנייפ ?לכּב ןּבָאה סָאװ ,הפוקת

 כעּפע :רָאלק ןוא ךאפנייא ןרָאװעגנ טזיילעג ינבואר דוד ןגעוו עגנַארּפ

 -רָאפ רעּכָא ןענייז רעשרָאפ ערעיינ יד .רעלדניווש ןוא טסירוטנַאװַא ןַא

 יװ ןַאמ ןקיזָאד םעד רַאפ ייז ןעייטש ;רעפיט- ןקוק ייז לייוו ,רעקיטכיז

 "נגייא ןַא ךיז רַאפ ָאד רימ ןּבָאה רשפא --- סייוו רעוו :שינעטער ַא רַאפ

 ץנַאג א ףיוא טָאה סָאװ ,רעפמעק ןלַאנָאיצַאנ ןוא טָאירטַאּפ ןקיטרַא

 -נוא ןוא עיטַאמָאלּפיד ןופ ףליה טימ ,געוו ן ? ַא ע ר רעּבָא ,ןקיטרַאנגיײא

 רַאפ הלואג יד ןעגנערּב טלָאװעג ,ןטסּפױּפ ןוא םיכלמ טימ ןעגנולדנַאהרעט

 -רַאפ ןַאמרעדנּוװ רעד טָאה טלַאפנדעי .1 רעדירּב עכעלקילגמוא ענייז

 רעזנוא ןופ עטכישעג רעד ןיא ךיוא ןְרעוו טנַאמרעד לָאז ןעמָאנ ןייז ,טניד

 רע סָאװ ,ןראומעמ עטנַאסערעטניא עטיהעגפיוא ענייז רַאפ רוטַארעטיל

 רעּביא עזייר ןייז תעשּב ךַארּפש רעשִיערּבעה רעד ףיוא טריפעג טָאה

 .2 עּפָאריײיא

 . ןדיי יד ףיוא טכַאמענ טָאה'ס סָאװ ,םשור רעד ןעוועג זיא קיטלאוג

 ףיוא קידנטייר ןזיוװַאּב 1824 ראורּבעפ ןיא ךיז טָאה סע תעּב ,םיור ןיא

 כלַא ינבואר דוד ,עטיווס רעצנַאג ַא טימ טלננירעגמורַא ,דרעפ סייוו ַא

 טקיטכעמלופַאּב טָאה סָאװ ,ףסוי ךלמ ןשידיי ןקרַאטש םעד ןופ חילש

 ןופ םיכלמ יד ןוא טסּפױּפ ןטימ ןעגנולדנַאהרעטנוא ןריפ וצ רעדורּב ןייז

 עשידיי עשירעגירק יד ןגרָאזַאּב ןלָאז ייז ,עּפָארייא רעכעלטסירק רעד

 ןַאמָאר רעלופשכַארּפ סדָארּב סקַאמ טכיזניה רעד ןיא זיִא שיטַאמָאטּפמיס 1

 ."ינבואר דודא

 | ,"םימכחה רדס, סרעיוּבײנ ןיא טכעלטנפערַאַפ 9



 20 ןרי יג רוטַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 -נוא ייז ןלעוו ןַאד ,רעוועג-סיש ןוא ןטַאמרַאה טימ עיּבַארַא ןיא םיטבש
 ןשיקרעט םעד חמחלמ ןרעלקרע ףסוי ךלמ רעייז ןופ גנוריּפנָא רעד רעט
 -ַאּפ טיא ייַּב ןעמענּפָא ןוא םי ןטיור םעד ןופ ןּביײרטרַאפ םיא ,ןַאטלוס
 תובהלתה רעשיטסימ רעסָאװ טימ ,ןּבײרשַאּב וצ רעווש זיא סע .עניטסעל
 יד ןופ רעצרעה יד ןרָאװעג טליפעגנָא ןענייז סע גנוקיצטנַא רעקידיירפ ןוא
 רעד ,רעקיטאנַאפ רעדליוו רעד סָאװ ,(ןענַארַאמ) םיסונַא עשיזעגוטרָאּפ

 -טסירק רעד וצ טּפעלשעג דלַאװעג טימ וּתעשּב ייז טָאה ,ַאלעונַאמ גיגיק
  ףיוא לַאגגטרַאּפ ןייק ןרָאפעגּפָא זיא ינבואר דוד ןעוו --- ,הליבט רעכעל
 -ָאיצַאנ יד טרעטַאלפענ טָאה סע רעכלעוו ףיוא ,ףיש רעטצוּפַאּב ךייר ןייז
 םיא טָאה רעטירד רעד ןַאאי גיניק רעשיזעגוטרָאּפ רעד ןוא ,ןָאּפ עשיריידלַאנ
 רעשידנעלסיוא ןַא ןופ ןטדנַאזעג ַא יו דובּכ סיורג טימ ןעמונעגפיוא
 םעד ןיא ןּבָאה ייז ,רעצרעה עשינַארַאמ יד ןּבָאה טצכויעגפיוא .הכולמ
 סחישמ , ןא ,טּבױלגעג ןוא ,הלואנ רעקיטכיל רעד ןופ גָאזנָא םעד ןעזעג
 -ַאַּב םעד ןענופעג טָאה גנומיטש עקיזָאד יד .ןָא ןיוש ךיז ןּבייה "'ןטייצ
 ןגנוי ןשיטסַאיזוטנע םעד ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא קורדסא ןטסטרעטפייג
 -עגרעסיוא ןקיזָאד םעד ןיא ךיז ןּבָאה רַאּברעדנּוװ .סעריּפ ָאנעיד ןַארַאמ
 רעשיטעָאּפ טימ רעפמעק רעלַאנָאיצַאנ רעד ןדנוּברַאפ ןשטנעמ ןכעלנייוו
 רעד טימ ןוּבירט ןוא רָאטַאטינַא-סקלָאפ ןופ סָאטַאּפ רעד ,גנורעטסײנַאּב
 הנרדמ רעד וצ טכיירגרעד .סָאװ ,רעקיטסימ ןטריטלַאזקע ןַא ןופ תובהלתה
 -רַאפ אנעיד .טָאה ,ןסיוו ןקיטייזליפ טימ ןַאמ א ...ןעגנּועז עשיאיבנ ןופ
 טלַאטשנַא-סגנוריגער רעקיטכיװ ַא ןיא רַאטערקעס ןופ עלעטש יד ןעמונ
 -עג זיא רע ּוװ ;ףיוה ןכעלגיניק םוצ טירטוצ ןטּפָא ןַא טאהעג טָאה ןוא
 טימ טקנעשַאּב ןעוועג סרעדנוזַאּב זיא רע םערָאװ ,טּבילַאּב קרַאטש ןעוו
 זיא סע .ןשטנעמ ןופ רעצרעה יד ןעניוועג וצ  ּבָאג רערַאּברעדנּוװ רעד
 טכַאמעג טָאה סע םשור ןקיטלַאװג ַא רַאפ סָאװ ,ןלעטשוצרָאפ ךיז טכייל
 גנוניישרע עגנולצולּפ יד ,ָאנעיד יו ןשטנעמ ןגנוי ןטריטלַאזקע ַאזַא ףיוא
 -רַאפ רעד ןופ ,ךשוח ירה טייז רענעי סיוא חילש ןרַאּברעדנּוװ םעד ןופ
 טא -- ןויוענסיוא ךיז טָאה םיא .הכולמ-טיטבשה-תרשע רענעגרָאּב
 טָאה רע עכלעוו ןגעוו ,עכעלנייוועגרעסיוא ןוא עסיורג סָאד ןָא ךיז טּבייה
 םינ רעמ ןיוש רָאט ןעמ ,רעדנּוװ ענייש סָאד טעשעג םִא ;טמולחעג
 ענענייא טימ ןיילא רע טָאה ,רעטלמעג טינ ַא ןעוועג זיא רע לייוו .ןטרַאװ
 שטנעמ ןייס םערָאװ ,''וניבֶא םהרבַא ?ש ותירבּב ,, ךיז טכַארּבעג טנעה
 ןּבילוצ ןעמוקעגמוא טינ ריש זיא רע .ןסיוו טרָאטעג םינ םעד ןנעוו ךָאד טָאה
 ןוא ןעמָאנ ןכעלטסירק ןייז ןפרַאװעגקעװַא טָאה ,טסולרַאפ-טולּב ןסיורג
 -ַאּב רעשיטסאיזוטנע טימ לופ ןוא ,וכלמ המלש ןעמָאנ םעד ןעמונעגנָא
 .ינבואר דוד ןופ ןעמענרעטנוא םעד ןּבענעגרעּביא ךיז רע טָאה גנורעטסייג
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 לָאז רע ,ןוכלמ ייּב טלעוּפעג ?כ-םױוק טָאה ינבואר רעקיטכיזרָאפ רעד

 םער טסעוורעד ךָאנ טָאה רע רעדייא ,לַאנוטרָאּפ ןזָאלרַאפ רעכיג סָאװ

 -ַאירדַא ןיא .ייקרעט ןייק קעװַא זיא רענעי ןוא ,עיציזיווקניא רעד ןופ רשח

 ןופ רעגנוי רעד טָא ןוא ,ורַאק ףסוי טימ טנגעגַאּב וכלמ ךיז טָאה לָאּפָאנ

 ,ןעז רלַאּב ןלעוו רימ יו ,טַאהעג טָאה ןַארַאמ רענעמוקעג לַאנוטרָאּפ

 לעב םעד ןופ גנּוױשנָא-טלעװ רעצנַאג רעד ףיוא העּפשה עסיורג רעייז ַא

 ןוא יקינַאלַאס ןייק רֶלַאֹּב וכלמ טרָאפ לָאּפָאנַאירדַא ןופ ,''ףסוי תיִּב ,

 ענעגרָאּברַאפ יד ןיא ,"רּתסנה תמכח,, יד ןיא ןירַא םיא טריפ טרָאר

 טעקסַא רעגנערטש ַא ,הבישי שאר רעקיטרָא רעד ,הלּבק רעד ןופ תודוס

 ןקיזָאר םעד ןגעוו טלייצרעד ןעמ .קַאצַאטיַאט ףסוי ?ּבוקמ רעסיורג ןוא

 ףיוא ןפָאלש רע טגעלפ ראי קיצרעפ עצנַאג ןופ ךשמ ןיא זַא 1 ?בוקמ

 טינ לָאז רע ידכּב ,ןעגנעהכָאנ םיא ןגעלפ סיפ יד זַא ,ןטסַאק ןצרוק ַא

 -טנַא ךיז ןּבָאה ןוכלמ רַאפ 2.  ןפָאלש ןתעשּב וליפַא גונעּת ןייק ןּבָאה

 וכלמ טגעלפ ןַאטסקע ןטסכעה ןופ ןטנעמַאמ ןיא .ןטלעוו עיינ טסעלּפ

 -למיה רעלעיצעּפם ַא ןכוזַאּב םיא טגעלפ סע ;ןעגנּועז עשיאיבנ ןעמוקַאּב

 "רָאפ םעד ןּביוהעגפיוא םיא רַאפ טָאה רעכלעוו ,(''דיגמ,, ַא) חילש רעש

 עקיררעייפ ענייז .ןשינעעשעג עקידנעמוק יד טקעדרַאפ סָאװ ,גנַאה

 טיול ןוא ,רערעהוצ יד ייּב םזַאיזוטנע ליפ .ןפורעגסױרַא ןּבָאה ןקידערּפ

 טכעלטנפערַאפ רע טָאה ,רערערַאפ ענייז עקינייא ןופ גָאלשרָאפ םעד

 "ראופמה,, גנולמַאז רעלעיצעּפס ַא ןיא ןקידערּפ ענייז ןופ עקינייא

 .(1929 ,יקינָאלַאס)

 !שיווצ ףמַאק ןקידנעטש םעד עטכישעגטלעוו רעד ןיא טעז וכלמ

 קלָאפ םעד ,הרוּת רעד ןופ רענערט ןטימ ,לאמס --- ושע ןופ .רש םעד

 -- הרוּת רעד ןופ ךיז םרעטייוורעד קלָאפ עשידיי סָאד רָאנ יװ .* ֿפארשי

 "ןוחצינ םימ םיאנוש יד ןענייז לופ ןוא טנעה סושפ ןיא ןיײרַא ייז ןלַאפ

 סָאװ ,תוער תוריזג עלַא --- רעטנוא וכלמ טכיירטש--- רעּבָא , ,דיירפ

 וצ ייז טינ ןוא ,ןויסנ סלַא זיולּב טקישעג ייז ןרעוו ,ןדיי ףיוא ןעמוק

 ,1 'ּפַאק ,השורקה רעש ,'המכח תישאר ןייז ןיא שַאדיװ.יד והילא עז 1

 1 .(1578 ןופ עּבַאנסױא רעד טול ,םיִצ רימ) 221 *ן

 ןושלא : ןרָאװעג טכעלטנפערַאּפ קרעװ ענייז ןיפ ןענייֵז םיוט סקַאצַאטיַאט ךָאנ 2

 ,1608 ,קידענעװ) "םירתס םחלַע ןוא .(םילהּת ףיוא שוריּפ ַא ,1553 ,קירענעװ) "בהזה

 ןיא ךיו ןעניפעג עיצקעלָאק-ןטּפירקסונַאמ  םגרוּבצנינ ןָארַאּב ןיא ,(לאיגד ףיוא שוריּפ ַא

 ןוא ,הריּת ףיוא שוריפ ַא ;קרעװ ערעדנַא ייווצ סַאקצַאטיַאמ (168 ןוא 159 'מונ) די:בתַּכ

 / יׂשורד ןגעװ גנולדנַאהּפָא ןא

 ,םױא רעמַאדרעטסמַא רעד םיול ןרימיצ ד-ימ) 'ב 'םע ,19 ףד ,"ראופמה, 8

 ,(1709 ןופ עבָאג
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 רעסיורג רעד ךיז טקידנערַאפ דלַאּב זַא ,רעכיז זיא ןכלמ ןוא .''ןקיליטרַאפ

 -םַאטַאק רעסיורג רעד ןיא .ושע ןופ רש רעד טעװ ןלַאפ ןוא ,ףמַאק-טלעוו
 -ַאּפש-שטייד יד ןעוו ,1227 ןיא טּבעלעגרעּביא טָאה םיור סָאװ ,עפָארט
 עשיליטַאק יד ןיא ןסירעגניירַא הּפצוח טימ ךיז ןּבָאה ןטַאדלָאס עשינ

 עג ֹוכלֵמ טָאה -- ןכַאנָאמ ןוא םיחלג יד ןופ טכַאמעג קזוח ןוא סעכריק

 ,"ןימיה ץס , ןופ אּתלחתא יד ,גוגמו גוג תמחלמ ןופ גנַאפנֶא םעד ןעז
 ןיא טעו לאוג רעקיטכיל רעד ןוא ושע ןופ תוכלמ יד ןלַאפ טעװ סע ןעוו
 טרעיינ ,רָאלק ןוא ןפָא טינ ,םיזמר טימ .ןעניישרעד טכַארּפ רעצנַאג ןייז
 ,ןָא טזייוו ןוא ,''ץס,, םעד ןָא וכלמ וליפא .טייד טייהרעטלעטשרַאפ זיולּב
 -טנַא ךיז טעוװ חישמ ןוא רעדנּוװ עסיורג סָאד ןעשעג טעװ 1940 ןיא זַא
 . ...ןקעלּפ

 -הלּבק ןקיטכיוו ןטייווצ םוצ טזאלעג ךיז וכלמ טָאה יקינָאלַאס ןופ
 דנטיידַאּב טרָאד ןּבָאה תושרד עקידרעייפ ענייז וו ,תפצ ןייק -- רעטנעצ
 וכלמ טָאה ,טנייש סע יװ ,טרָאד .ןעגנ ומיטש עשיחישמ יד טקרַאטשענ
 רעקיטסימ רעטריטלַאזקע רעד .? טסַאּפרַאּפ ''םירתס ולגי , עמעָאּפ ןייז
 יד ןלַאפ טעװ דלַאּב ןוא ,'ןימיה ץק אב יכ , סָאטַאּפ טימ טרעלקרע
 טקישענ זיא , 'חמלש .רעננוי,, רעד ,רע .הכולמ עשינַאמָאטָא עקרַאטש
 עסיורג יד ? "?מרּכה רהמ , לעֶפַאְּב סטָאג ףיוא ןגָאזנָא '!םודַא סיוא,
 - .טּפשמ-טלעוו ןסיורג ןופ גָאט רעֶד ,ןידה םוי רעד טמוק םע זַא ,הרושב
 רעד ןופ ץנעדיזער רעד ןיא עילַאטיא ןייק טלייַא רע זַא ,ןָא םגָאז רע ןוא
 םטָאג ןקעלּפטנַא ןטשרע םוצ ךיז טעװ סע ּוו ,םיור ןייק --- טלעוו
 !עמ .ןּבייהנֶא ךיז טעװ טּפשמ רעסיורג רעד ןוא ,דרעווש עקידנפארטש
 ןיטרַאמ סָאװ ,םשור ןקרַאטש םעד טכַארטַאּב ןיא ןעמענ ךיוא ייּברעד זומ
 .סימ טשידיי יד ןיא טכַאמענ טָאה טייקיטעט עשירָאטַאמרַאפער סרעטול
 טקישעצ לארשייץרא ןופ טָאה יפה םהרבַא רעקיטסימ רעד .ןזיירק עשיט
 רַאפ ןרעטול טרעלקרע רע ןכלעוו ןיא  ,ווירּב ןכעלטנפע ןַא 1928 ןיא
 ,""קרצ רג,, ןימ א ,הנומא רעשידיי רעד ןופ רעגנעהנַא םענעגרָאּברַאפ ַא
 ןצנַאג םעד רָאנ ,טסּפױּפ םעד זיולּב טינ גירק םעד טרעלקרע טָאה סָאװ
 .' ןביוֿפג ןשידיי םוצ רעקלעפ עֶלַא ןעגנערּב טעװ רע ןוא ,םוטנטסירק

 ןרָאװעג טיחעגפיוא זיא ,ןהּכה ףסוי רעּביירש-עטכישעג םעד קנַאדַא
 ענייז טקישעג עילַאטיא סיוא טָאה רע סָאװ ,ווירּב רענעּפָא ןַא סוכלמ

 ,א 'מע ףוס ,21 ףד ,ןפרָאד 1

 ,125--+3 ,4 ,"ףיושז ,סע ,ד יװערא ןיא ןַאמּפיוק .ד ךרוד םכעלטנפערַאפ 5{
 ן . םיוגב המקנ -- רשבמ שיאה -י לאה ךחלש -- למרכה רהמ 8
 ,161 ,ץװ ,"רפס תירק; 4
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 רעשירַארעטיל רעטנַאסערעטניא רעקיזָאד רעד ..1 יקינָאלאס ןיא דניירפ

 -םימ םעד ןופ טייקנייש עקיטרַאנגייא יד ןטסטלוּבמַא טרעדליש לָאמקנעד

 טלַאמעד טָאה תובהלתה עקידשפנ-תריסמ ןייז סָאװ ,רעמיורט ןשיט

 ןיא ,רע טלייצרעד תוטשּפ עועקידנריר טימ .הגררמ עטסכעה יד טכיירגרעד

 ייקרעט ןופ טָאה רע תעּב ,ןענופעג ךיז טָאה רע רַאפעג א רַאפ סָאװ

 זַא ,ןרסמ טלָאװעג םיא טָאה ןעמ לייוו ,טרעקעגקירוצ ךיז עילַאטיא ןייק

 -- טלעוװו רעכעלטסירק רעד ןופ דנייפ ןטסכעלרעפעג םוצ הטונ זיא רע

 -רַאפ ןקיטשרענָאד ַא ןיא ךיז רַאפ רע טעזרעד טָא .ןאטלוס ןשיקרעט םעד

 ןיא ,םיור עקירָאיטנזױט יד ,טָאטש-טלעװ רעד ןופ ןרעיוט יד טכַאנ

 .גנוקירעדינרעד ןוא םילשורי ןּברוח ןופ לָאּבמיס םעד טעז וכלמ רעכלעוו

 "ןייוועג ןופ ןרעיוט יד, טנפעעג םיא ייּב ךיז ןּבָאה .קלָאפ ןייז ןופ

 .םלוע ארוּב ןרַאפ ץרַאה טגָאטייװעצ ןייז סיוא טסיג רע ,(העמד ירעש)

 ףיז לָאז רע ,רָאנעג ףיוא ןרָאצ םעד ןטייּברַאפ לָאז רע םיא ייּב טעּב ןוא

 עטסיװרַאפ יד ןקיליװַאּב ןוא ,קלָאּפ .קידנטכַאמש ןייז ןיא ןענָאמרעד

 .טרעוו רעשימרוטש ןוא רעסייה ץלַא .טָאטש רעקילייה רעד ןופ רענייטש

 יניעו) "'ןלַאװק עקידנסילפ יװ ןענייז ענייז ןגיוא יד, ןוא ,טעּבעג ןייז

 ןופ םיא וצ טפור סע יװ ,טעּבענ ןטימניא רע טרעהרעד ;(רבנתמה ןיעמכ

 יד ןיא (טלעװ עכעלטסירק יד) ריעש טעװ ןלַאפ,, :םיטש א ךיוה רעד

 ,לארשי קלָאפ סָאד טפַארק ןייז טעװ ןקעלּפטנַא ,דנייפ ענייז ןופ טנעה |

 ןעמענ לע ךיא --- !םלשו םקנ יל ,..טכענק ענייז טָאג טעוװ ןעמערַאּברעד

 , "י'.,!טלָאצענ ןייז ןדעי ןלָאצַאּב ןוא המקנ

 סעטאמש ןיא טליהעגנייַא ןסעזעג וכלמ זיא דנַאנַאכָאנ געט קיסיירד

 ןוא סעקילַאק ןופ עינַאּפמָאק ַא ןיא רעדיילק ענעסירעצ עטליופרַאפ ןואי

 עגנַאל סָאד ,ןַאקיטַאװ םעד ןגעקטנַא רעּביט ךייט םנופ קירּב ןפיוא רעלטעּב

 .טכַארּבעג רעקיטסימ ןגנוי םעד טָאה טכענ יד ךרוד ןייז-ףיוא ןוא ןטסַאפ

 ןֶא טּביה שטנעמ רעד ןעוו ,תוקיבד רעטריטלַאזקע ןופ הנרדמ רעד וצ

 -שיטססַאטנַאפ יד םיא רַאפ ךיז ןקעלּפטנַא סע ןוא ךַאװ רעד ןיא ןעמולח וצ

 -- (1830) ץ"ר רדא שדוח םעד ,שדוח ןטפלעווצ םעד,, .י"ןעגנּועז ,, עטס

 ןלַאפַאּב ךימ טכַאנ רעּבלַאה רעד ןיא זיא --- רעטייוו וכלמ טלייצרעד

 ךיז טָאה רעכלעוו ,ןקז רעד ןזיװַאּב רימ רַאפ ךיז טָאה סע ןוא ,ףָאלש ַא

 ןיימ,, :רימ וצ טגָאז ןקז רעד ןוא .טקעלּפטנַא טַאהעג רעירפ ןיוש רימ

 יד טימ ןריסַאּפ טעװ סע סָאװ ,ריד רַאפ ןקעדפיוא ןעמוקעג ןיּב ךיא ,ןוז

 ,םילשורי תוברוח יד וצ רימ טימ םוק .ייז ןשיווצ טסניוװ וד סָאװ ,רעקלעפ

 ןוא ןעמונעג ךימ טָאה רע ןוא ,טכוזַאּב לָאמ ןייא ןיוש טסָאה וד סָאװ

 1733 ,עּבַאגסױא רעמַאררעטכמַא ,94--91 ,"םימיה ירבד, ןייז ןיא טכעלטנפערַאפ 2
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 ךיז ןעניפעג סָאװ  ,גרעּב ייווצ יד וצ . ?ארשידץרא ןייק טכַארּבעג ךימ

 יד ןופ .,,קשמד ןוא תפצ ןשיווצ ןוא םילשורי ןוא גרַאּב-ןויצ םעד ןשיווצ

 תפצ ןגעק טגיל סָאװ ,םייז רעטכער רעד ןופ רעד זיא גרעּב יייווצ עקיזָאד

 ןנעק טניל סָאװ ,טייז רעקניל רעד ןיא רעד ןוא ,רערענעלק רעד---קשמד ןוא

 ;טגָאזעג רימ וצ טָאה רע ןוא .רערעסערג רעד -- םילשורי ןוא ןויצ

 וד סָאװ ,רימ גָאז ןוא סקניל גרַאּב םעד ףיוא ןגיוא ענייד ףיוא בייה,
 סָאװ ,רעדיילק עסייוו ןיא ןַאמ ַא עז ךיא , :טגָאזעג ךיא ּבָאה ''?טסעז
 ענייד ףיוא ןפע , :ןַאמ רעד רימ וצ טגָאז .'טנַאה ןיא לָאשגָאװ ַא טלַאה
 ןכלעוו סיוא ,קלָאפ םעד טימ ןעשעג טעוװ סָאװ :םיא ייּב גערפ ןוא ןצפעל

 ךיא ןָאק יװ,, :םיא וצ ךיא גָאז ''?טריפעגסיורַא טשרָאקַא ךיד ּבָאה ךיא

 ?ךיא ןיּב רעװ ?ןדייר וצ םיא טימ ןייטשרעטנוא ךיז טכענק רעקיטשינ

 םיא וצ ןדנעוו וצ ךיז ןייז טרעוו לָאז ךיא טסנידרַאפ ןיימ זיא סָאװ ןוא

 !ארומ ןייק טינ ּבָאה, ןַאמ רעקיזָאד רעד רימ וצ טנָאז ''?ןנַארפ טימ

 םערָאװ ,ןבעג רעפטנע ןַא ריד לע ךיא ןוא גערפ !ןוז ןיימ ,טסירגעג ייז

 םיא רַאפ טגיונרַאפ ךימ ךיא ּבָאה .''ןעמוקעג רעהַא ךָאד ךיא ןיּב ףיורעד
 ,טכענק ןייד ,ךיא זַא ,עקַאט ךיא עז טציא , :טנַָאזעג ןוא דרע רעד וצ זיִּב

 ,רַאה ןיימ ,רימ עשז גאז .ןגניוא יד ןיא ריד ייַּב טייקילעזטייל ןענופעג ּבָאה

 ריא ןשיווצ ןיּב ךיא סָאװ ,המוא רעד ןופ טָא לרוג רעד ןייז טעוװ סָאװ
 םעד ןיא טא, :טרעפטנעעג רימ רע טָאה ''?קירּב רעד ףיוא טרָאד ןסעזענ

 סָאװ ,סטכעלש סָאדלַא רַאפ ןעשעג טעוװ סָאװ ,ץלַא טנכייצרַאפ זיא רפס

 רַאפ ץלַא טעוװ רע ןוא ןקז םעד וצ ךיז דנעוו .ןרָאװעג ןָאטענּפָא זיא

 טָאה רענעי ,טגנַאלרעד ןקז םעד רפס םעד טָאה רע ןוא ,"ןקעלּפטנַא ריר

 רעד טגָאז .ןסייוו ןיא ןַאמ םעד ןּבעגעגקירוצ ןוא טקוקעגניירַא רפס םניא

 ,ריד ןּבעל טייטש סָאװ ,גנילגנוי םעד קעלּפטנַא ןוא ייג, :ןקז םעד ןַאמ

 ייב ןקז רעד ךימ טָאה ."טנעיילעג רפס םעד ןיא טסָאה וד סָאװ ,ץלַא

 ףיוא ,קירב ןפיוא טכַארּבעג קירוצ ךימ טָאה ןוא ןעמונעגנָא טנַאה רעד

 ,"ןסעזעגנ רעירפ ןיּב ךיא ּוװ ,טרָא םעד

 םיא רַאפ ךיז ןּבָאה סע יװ ,תוכירַאּב וכלמ טלייצרעד רעטייוו |

 ערַאּברעדנּוװ ןופ טלַאטשעג ןיא ןשינעפעשַאּב ענעדיישראפ טקעלּפטנַא

 עקיטלַאװג ןזיווַאּב ךיז ןּבָאה ?מיה ןפיוא ןוא ןרילָאק ײלרעלַא ןופ לגייפ
 טיײטַאּב ןשילָאּבמיס םעד םיא טרעלקרע ןקז רעד ןוא ;סנכייצ עקידרעייפ

 -רע -- ,ןוז ןיימ ,ןסיוו יז , .ןגיוא ענייז רַאפ רָאפ טייג סָאװ ,ץלַא ןֹופ
 ןיא סָאד ,ןעזעג טסָאה וד סָאװ ,?גיופ רעסיורג רעד --- ,ןקז רעד טרעלק

 -רַאפ יד .שינרעטיצדרע ןַא ןוא גנוציילפרַאפ רעסיורג ַא ףיוא גָאזנָא ןַא

 ,ןופצ ןיא דנַאל רעדנַא ןַא ןיא ךָאנ ןוא דנַאל ןיא ָאד ןייז טעװ גנוציילפ
 :סע ,, ,',(לאגוטרָאּפ) דנַאלסטרוּבעג ןייד ןיא ןייז םעוו שינרעטיצדרע ןוא
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 ,ןעשענ רעדנווװ עסיורג ,רעטלַא רעד רעטייוו םיא טנָאז ,ךָאנרעד ןלעוו

 -עלטעג רעתמא רעד ,נָאט רעקיצנייא ןוא רעסיורג רעד ןעמוק טעװ ןַאד

 "?...רעדנּוװ ןסיורג םנופ גָאט רעד ,גָאט רעב

 ןַא ,'גנועז,, ןייז ןיא טּביױלגעג טסעפנזייַא ױזַא טָאה וכלמ ןוא
 ירעביא ,ַאסַארּב ָאטעינ ,םיור ןיא ןטדנַאזעג ןשיזעגוטרָאּפ םעד טָאה רע

 םיא טגָאז רע ןכלעוו ןיא ,ןטירד םעד ןַאהָאי גיניק םוצ ווידּב ַא ןּבעגעג

 -רעטיצדרע עקרַאטש א ןייז לַאנוטרָאּפ ןיא טעװ ןכינניא רָאג זַא ,סיורָאפ

 ןלוש יד ןיא תושרד עטרעטסיײגַאּב ןטלַאהעג לייוורעד טָאה אפוג רע .שינ

 ןָאק ןעמ .ןעשעג עקַאט זיא ערַאּברעדנּוװ סָאד ןוא .םיור ןיא ָאטעג םנופ

 רעד ןיא טכַאמענ טָאה'ס סָאװ ,םשור ןקיטלַאװנ םעד ןלעטשרָאפ ךיז

 טָאה םורַא םייצ רעצרוק ַא ןיא ןעוו ,טלעוו רעשידיי ןוא רעכעלטסירוק

 רעד ,''תומולחה לעּב , רעד סָאװ ,ץלַא ןרעוו ןצ םייוקמ ןּביױהעגנָא עקַאט

 םעד ןופ רעּבָאטקָא ןטכַא םעד :טגָאזעגסיױרָאפ .טָאה ,וכלמ רעטריטלאזקע

 -רַאפ ןוא סעגערּב יד ןופ סױרַא רעּביט ךייט רעד זיא (1880) רָאי ןּבלעז

 דנַאל ַא,) עירדנַאלפ טָאה םורַא שדוח ַא ןיא ;םיור ןופ ןסַאנ יד ןסָאג

 ךלַאּב ןוא ,גנוציילפרַאפ רעסיורג ַא ןופ ןטילעג קרַאמש ךיוא (''ןופצ ןיא

 ןוא ןָאּבַאסיל ןיא שינרעטיצדרע עקיטלַאװנ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא םעדכאנ

 ךיז טָאה טייצ רעּבלעז רעד וצ .לַאגוטרָאּפ ןיא טעטש ערעדנַא עליפ ןיא

 -- 'ןכייצי-רעדנּוװ רעקידרעייפ א, למיה ןיא ןזיװַאּב םיור רעּביא ךיוא

 ודובכּב זיא רעטעּביז רעד סנעמעלק טסּפױּפ רעד .ײללַאה ןופ טעמָאק יד

 -יורט ןרָאּברעדנּוװ ןקיזָאד םעד ןופ ריסח רעקידרעייפ ַא ןרָאװענ ומצעבכו

 רַאפ םיא ןטיהרַאפ וצ ווירּב-ץוש ַא ןּבענעגסױרַא םיא טָאה רע ןוא ,רעמ

 וִצ ןעמוקעג ןוכלמ ךיוא זיא רע .עיציזיווקניא רעד ןופ ?גענ עפרַאש יד

 ,רענגעק ןייז יו םעדכָאנ ,רַאפעג סיורג ןיא ןעוועג זיא רענעי ןעוו ףליח

 טָאה ,ָאניטנַאמ בקעי טצרא רעטינעג ךוא רעצעזרעכיא רעטנרעלעג רעד

 סלַא טרעלקרע םיא טָאה טכירעג רעשירָאטיזיװקניא רעד ןוא טרסמעג םיא

 ןוא ,הנומא רעשילױטַאק רעד ןופ רערעטסעל ןוא סרוקיּפַא ןכעלרעפעג

 .-עטַאר וצ ןוכלמ ידכּב .ןפיוהרעטייש םוצ טּפשמרַאפ םיא ךמס םעד ףיוא

 ןפיוא טקישעג םיא טָאטשנָא ןוא ןטיּברַאפ טסּפוּפ רעד םיא טָאה ,ןעוו

 ןפיוא .רעכערּברַאפ עטּפשמרַאפ םיוט םוצ יד ןופ םענייא ןפיוהרעטייש

 יד ןיא ןריצַאּפש ןעזעג ןוכלמ ''ןטנערּברַאפ ,, םעד ןעמ טָאה גָאט ןרעדנַא

 ןכלמ ןעוו ,טינ שודיח ןייק רַאפרעד זיא סע .,ןַאקיטַאװ םנופ ןצַאלַאּפ

 .םע ,ר ,ווער) לָאניטנַאמ בקעימ עיַפַארגָאנָאמ ןייז ןיא ךיז םסיילפ ןַאמּפױק ר 1

 +ענ ארומ טָאה רע סָאװ ,טימרעד הריסמ סָאגיסנַאמ ןרעפטנערַאפ וצ (57 ,7 ,ףיוושז

 עצנַאג יד רַאפעג ןיא ןעגנערּב ןָאק ןַארַאמ םענעזעועג םעד ןופ עיצַאטיגצ יד זַא ,סטַאה

 ,58--53 ,|| ,.ו ,םיצ ,רעגיר ןוא ןיימשלעגאפ יב ןגעקרעד רעּבִצ עז ,הליהק עטיטיוד
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 רעיייק םייּב ץנעידיוא רעלַאטַאפ רעד ךָאנ ,(1892) םורא ךָאי .ַא ןיא טָאה
 רעּבָא ץרוק ןייז ןפוא ןטסשינַארט ןפיוא טקידנערַאפ ,ןטפניפ םעד לרַאק
 -ךַאפ ןוא רעגנעהנָא ענייז ןּבָאה ,ןפיוהרעטייש ןפיוא ןּבעל שימרוטש
 ןיוש זיא רעמיורט רערַאּברעדנּוװ רעד זַא ,ןּבױלג טלָאװעג טינ רערע
 ךיוא זיא רע זַא ,עדנענעל ַא ןרָאװעג ןרָאּבעג זיא סע .ו םיוט ךעלקריוו
 ,טרעכיזרַאפ ןּבָאה עקינייא ;ןפיוהרעטייש םנופ ןרָאװעג לוצינ לָאמ סָאד
 טָאה ,הפירשל ןעוועג ןד םיא טָאה ןעמ יו ,םעד ךָאנ םורַא ךָאװ ַא ןיא זַא
 ןיא רע זַא ,טרעכיזרַאפ ןּבָאה רעדיוו ערעדנַא ,םיור ןיא ןעזעג םיא ןעמ
 ַאזַא וליפַא ןוא .הלּכ ןייז םיא היוא םרַאװ סע ּוװ ,תפצ ןייק ןרָאפעגּפָא
 טנאמרעד רע תעּב ,ןהּכה ףסי יו ,שטנעמ רעטמיטשעג שיטסילַאנָאיצאר
 רע זיא ,שודק ןגנוי םעד ןגעוו גנולייצרעד ןייז ןיא סעדנעגעל עקיזָאד יד
 ןענָאק לאז ךיא ןעוו ,ןעוועג טלָאװ סע ןשטנּוװעג יו ,ךַא , :ףיסומ ייּברעד
 ,5 "!ןיינ רעדָא ,תמא זיא ץלַא סָאד יצ ,ןּבוירשרַאפ רעכיז ףיוא

 ןטסערג ןטימ ןטלַאהרַאפ ךיז רעטלע ןפיט ןייז זיּב טָאה ורַאק ףסוי
 המלש ,, .דניירפ םענעמוקעגמוא ןגנוי ןייז ןופ קנעדנָא םוצ דובּכ תרדה
 ''םפסוי תיּב , לעב םעד ןעוועג זיא סָאד --- "'יריחּב המלש ,,. ,,'יביבח
 סורָאק .טייקילייה ןוא טייקנייר ןופ לָאּבמיס רעד ,לַאעדיא רעטסכעה
 שפנ-רסומ ךיז --- ןעוועג זיא ןּבעל ןיז ןופ םיורט רעטסנעש רעד ,שטנּוװ
 -רעטייש ןפיוא ןוא םשה שודיק ףיוא רע יו ןייז בירקמ ךיז ,ןכלמ יוװ ןייז
 רעֿפעשַאּב םעד ,םיא טָאה וכלמ .* ןעמָאנ ןקילייה סטָאנ ןביול ןפיוה
 ןופ תודוס יד ןיא טריפעגניירַא ,'!ךורע ןחלוש , ןוא "'ףסוי תיּב , ןופ
 ןגנוי ןקידתובחלתה םעד ןופ טפַארק-סגנוקריוו ןוא ףושיּכ רעד ןוא ,הלּבק
 רעקיטולּבטלַאק רעד וליפַא זַא ,סיורג קיטלַאװנ יױזַא ןעוועג זיא לּבוקמ
 -ברוד יו טליפרעד ךיז טָאה ,ורַאק ףסוי---םירה רקוע רעקידתופירח ןוא קסוּפ
 -רעד רעדנּוװ ןּבָאה ןגיוא ענייז ךיוא ,םַאלפ ןשיטסימ םעד ןופ ןעגגורדעג

 םניא םיא ןעמ טָאה ,ןפיוררעטייש ןפיוא ןענַאמשעג ןיוש זיא וכלמ תעַּב 1
 םוצ ךיז ןרעקקירוצ םיירג ןיא ןוא הטרח ּםָאה רע ּבױא זַא ,מרעלקרע ןעמָאנ םרסיק
 םימ טָאה ונלמ רָאנ ,ןעײרּפַאּב ךיילג ןוא ןּבעל ןזָאל םיא ןעמ טעכוו ,ןּביױלג ןשילױטַאק
 ןרָאי עגני יד ןיא ּבָאה ךיא סָאװ| ,רײל זולּב רימ טימ םעא :טרעפטנעעג ץלָאטש
 ,"טליוװ ריא סָאװ רימ םימ םומ םציא ;ןּבױלג רעיא ןיא טכַארּברַאֿפ

 םימתבו תמאב ןיא םא וירבד םינכוח בותכל לכואו ןתי ימוע :96 ףד ,ןטרָאד 2
 ,"רפסב

 אדקותאל ךכזאוא ?'3 'מע ,50 ףד ,חכרבה תאזו תשרפ ,"םירשמ ריגמע *
 אשדמל הכות ..יחברמ לע אוערל אתלועל קוסיתו איסהרפב ימש אשדקל םיברב י"אב
 יאליע תובר חשממ חשמתאד וכל מ ירקתאד הכז יריחב ה מ לש ךכ ,םיברב ימש
 | ,(1773 ,עבַאנסױא רעװעקלָאז) "יחבזמ לע אוערל קילסו
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 י"'רעגָאזנָא ןִא ,חילש רעשלמיה 6 םיא רַאפ טקעלּפטנַא ךיז טָאה סע :ןעז

 טזױלּבטנַא ןוא ,ןּביוהעגפיוא גנַאהרָאפ םעד םיא רַאפ טָאה סָאװ ,(דיגמ)

 עקידנעמוק יד ןופ סיוש םניא ןנרָאּברַאפ טניל סָאװ ,סָאד ןגניוא ענייז רַאפ

 ...תורוד

 עשיגָאלָאכיסּפ עטנאסערעטניא רעייז א  ייּברעד רעּבֶא ןעעז רימ

 טינ ןדמל ןוא קסוּפ םעד ןורַאק ןיא ךָאד טָאה רעקיטסימ רעד :גנוניישרעד

 ךָאד טּביילּב ,דיסח רעסייה סוכלמ המלש ,לּבוקמ רעד ורַאק .ןעוועג רבוג

 עקיד יד רעביא טכַארּברַאפ ןימי לֹּכ טָאה סָאװ ,'ףסוי תיב, ?לעּב רעד

 רעד ,חילש רעשלמיה רעד .םישרפמ ענייז ןוא דומלּת םנופ ןטנַאילַאפ

 רעד ןופ טלַאטשעג רעד ןיא ןורַאק ראפ רַאפרעד ךיז טקעלּפטנַא ''דיגמ ,,

 ,הנשמ יד ,ךיא --- ''ךיפּב תרּברמה הנשמה ינא,, .הנשמ רעטרעּפרעקרַאפ

 ינא ,רינמ רעד טפָא טנַאמרעד ,'הנשמה ינא ,ינא,'!ריד וצ סע דער

 תרסימה םאה ינא ,הנשמ רעד ןופ המשנ יד ןיּב ךיא -- הנשמד אתמשנ

 תּבש .1 רעדניק עריא טפַָארטש סָאװ ,עמַאמ יד סע ןיּב ךיא -- הינב תא

 טנעלפ ,גָאט ןסקידנכַאו א ןיא ךיוא לָאמַא ןטלעז ,ירפרעדניא בוט-םוי ןוא

 ,ןוז ןטּבילעג-סייה ןוא ןטלייוורעדסיוא םעד ,םיא וצ ןעמוק ,הנשמ יד ,יז

 אור ,ןירימט אזר) תודוס עשלמיה ענענרָאּברַאפ יד םיא רַאפ ןקעלּפטנַא

 ,"ןטּבילעג סטָאג,, רעטסומ סלַא םיא ןלעמש ןוא ,רסומ םיא ןגָאז ,(האליע

 יד טָא .וכלמ המלש ה"'ד ,(''יריחּב המלש) ''המלש ןטלייוורעדסיוא ןיימ,,.

 טגעלפ סָאװ ,הנשמ רעטריציפינָאסרעּפ רעד ,''דיגמ,, ןטימ ''ןכערּפשעג ,

 ,5 ןרָאי ענייז ןופ ףוס ןיא זיּב (יריחּב ינּב) "ןוז ןטּבילעג , ריא ןכוזַאּב

 ןיא ןפוא ַאזַא ףיױא ןוא ,טרָאװ ייּב טרָאװ ןּביײרשרַאפ ורַָאק ףסוי טנעלפ

 ."םירשמ דיגמ ,, ךוּבןרַאומעמ קיטרַאנגייא ץנַאנ א ןרָאװעג ןפַאשַאּב

 ןעוועג זיא ,ורַאק ףסוי ןכוזַאּב טגעלפ סָאװ ,''הנשמד אתמשנ ,, יד

 סָאװ ,''סעמַאמ ,, יר ןופ ןעוועג עקַאט זיאי יז .עגנערטש ןוא עזייּב ַא רעייז

 םענייז ןדעי ייַּב טעמּכ ."רעדניק ערעייז ןפָארטש , ןייא ןיא ןטלַאה

 ףרַאד ןעמ זַא ,ןענָאמרעד וצ ןרעוו דימ טינ ''דיגמ,, רעד טגעלפ ךוזַאּב ַא

 ןכָאנ ןייז רעיול טינ רָאט ןעמ .הזה םלוע ןופ םינונעּת יד ןדיימ רעמ סָאװ

 ץרַאה סָאד ןענעלרעטנוא זיולּב ףרַאד ןעמ ,הנשמ יד טּפָא טנרָאװ ,ןסע

 ןלעטש עיעדנַא ליפ ןוא 50 ,35 ,13 ףד ,ןטרָאד 1

 ןילּבל ןיא ןענישרעד ןטשרע םוצ זיא םירשט רינמע ליימ רעטשרע רעד ?

 סענַאזָאר רעבײרש-עטכישעג רעד ,1656 ןיא קירענעװ ןיא -- רעמײװצ רעד 1646 ןיא
 ףסוי זַא ,ןוייװרעד (205--201 ,|) "אמרנתב לארשי ימי ידנדא ןייז ןיא ךיז טסיילפ

 ריגמ} םער ןופ רּבחֹכ רעד זיא רע םינ ןוא ןועװעג טינ לּבוקמ ןייק רָאג ןיא ורָאק
 ,טעדנירנַאב ךַאװש רעיײז רעֶּבָא יענייז תויַאַר ענַײז ,"םירשש
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 טסָאה ֹוד זַא ,טסקרעמַאב וד ביוא, .1 ףוג םעד ןטלאהרעטנוא ףיוא

 ףיוא ןטייּברַאפ ךיילג סע וטסלָאז ,גרַאװנפע ןַא סעּפע ןופ האנה קרַאטש

 ןעמ סָאװ ,טימרעד םערָאװ ,רעקינייוו ליפ ריד טלעפעג סָאװ ,סרעדנַא ןַא

 ,פאמס ןופ חוּכ רעד טקרטטשעג טרעוו -- ןפע ןופ הווַאַּת רעד ּפִא ךיז טינ

 5 'שנוע ןסיורג ַא טרעדָאפ דניז עּברַאה ַאזַא ןוא ,ןלציל אנמחר

 זיא'ס טייוו יו ףוג ןייד ןקינייּפ טסלָאז -- ''רשפאד ?כב ךמצע ףנסת,

 וטסעוו טלָאמער --- "ןוז ןטּבילעג ,, ריא הנשמ יד טנרָאװ ,ךעלגעמ רָאנ

 ליױמ ריד טיפ ןדייר טעוװ רע ;םינּפ לא םינּפ איבנה והילא ןעז ןייז הכוז

 םמוי .,? ''הרוּת רעד ןופ תודוס יד ןקעלּפטנַא ריד רַאפ טעוװ ןוא ליומ וצ

 רעד רַאפ ןייז שפנ-רסומ ךיז טיירג ןייז קידנעטש ,הרוּת ןענרעל הלילו

 ,ןעגנורעלַאּב ''סדיגמ ,, םעד ןופ ויטָאמ-טּפיוה רעד זיא סָאד טָא --- הרוּת
 טונימ ןייא ןייק ףיוא טסלָאז -- הנשמ יד ןורַאק טנרָאװ --- ךיז טיח,
 טסלאז וד ןעוו .הרוּת ןיימ ןופ ןייז קיספמ טינ ןוא ,ןסעגרַאפ טינ רימ ןיא
 וצ ףיוא טסרעה וד סָאװ ,טימרעד בורח טסכַאמ וד ןטלעוו ליפיוו ןסיוו
 טינ עגר ןייא ןייק ףיוא ןליפַא וטסלָאװ -- הרוּת ירבד ןגעוו ןטכַארט

 ןענייז ןעקנַאדעג ענייד ןוא סַאג רעד ןיא טסייג וד ןעוו .ןעוועג קיספמי

 סיורָאפ ריד ןטלעוו עצנַאג ןעייג -- הֹרוּת ןיימ ןוא רימ טימ ןעמונרַאּפ

 ךיז ףיוא טגָארט סָאװ ,םעד ןזײרּפ ןוא ןּביול טוט,, :ןפורסיוא ןעוט ןוא
 ןוא ,ןטײלגַאּב ךיד ןעוט לָאצ ןָא תונחמ ןוא "'!טלַאטשעג סגיניק םעד
 טא, :יירשעגסיוא ןקיטלַאװג םעד ןופ טרעטיצרעד ןרעוו ןטלעוװ עצנַאג
 ךלמ םעד ןופ ןגיוא יד ןיא טקיליװַאּב זיא סָאװ ,שטנעמ רעד זיא סָאד

 סָאר טָא ,לארשיזץרא ןיא אנּת רעטסערג רעד זיא סָאד טָא !םיכלמה יכלמ

 ןָא טגָאז --- ןסיוו ייז ,, ,.1 "' .לארשייץרא ץנַאג ןופ אתביתמ שיר רעד זיא

 פוכיבּכ אוה ךורּב טָאג זַא -- '/הנשמד אתמשנ ,, יד ןוז ןטּבילעג ריא
 ,םיאנּת יד ,םיאיבנ עיירט יד .ןסירגַאּב ךיד ןעוט ןרַאש עשלמיה עלַא ןוא

 ךיד ייז ןעוט עלַא --- םיקסוּפ עלַא ןוא םינואג ,םיארובפ ,םיארומא

 ,ו"א 23 ,22 ,20 ,2 ,ןטרָאד 1

11 ,6 ,3 ,2 * 

 ,24 ןוא 16 ךױא עז .3 ,ןטרָאד 5

 ףרי לע תודספתמ תומלוע המכ ערי תיה ולצג :'ב 'םע ,2 ףד ,ןטרָאד 4
 תעב יכ ןרחא עגר וליפא קיספמ תייה אֹל ,הרות ירבדב רחרהלמ קיספמ התאש תעב
 ןיזירבסי ךמק ןילואו ןיזירכמ יליד איימפוע - יתנשמב רערעמ התאו קושל אצוי התאש

 המכ ןיהילע ךתי ןיולכ אנבשוח ןול תילד ןיליח המכו !אנלמד אנקוידל רקי ובד
 יכלמ ךלמד ארבנ אוהה ןאמ :ןירמאו ןילעש אזורכ אוהה לבקל ןיעועדזמ ןימלע
 ץדאר אתביתמ שיר איה יאה לארשי ץראד אבס אנת אוה יאה ?ורקיב ץפח םיכלמה
 ,י'א 55 ,4 ,3 ,ןמרָאד ךיוא עז ,"לארשי ץראד אבר ארבחמ אוה יאה ,לארשי
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 ןטלעװ עצנַאג ןוא .הרוּת רעייז טימ ךיז טסמענרַאפ וד תעּב ןשטנעב

 ןגערפ ןוא ,ןשטנעּב ךיד ןעוט ענעי יו קידנרעהרעד ,טרעטיצרעד ןרעוו

 :ייז טגָאז ןעמ ןוא ןעמ טרעֿפטנע ?ץלַא סָאד זיא סָאװרַאפ :טשודיחרטּפ

 רעד זיא סָאד ,לארשייץרא ןיא תובישי עֶלַא ןופ ּפָאק רעד זיא סָאד

 רעד סָאװ ,ורַאק ןעמאנייּב ןטימ ףסוי ,לארשי-ץוא ןופ קסוּפ רעסיורג

 יז "ןרעוו טּביױלעג לָאז ןעמָאנ ןייז זַא ,ליוו ןיילַא םיכלמה יכלמ ךלמ

 ךיא סָאװ -- ,ךוזַאּב ןטייווצ ַא ייּב הנשמ יד טגָאז --- ,רַאפרעד,

 רעד ןייז טסעוװ וד ןוא ,ןּביוהרעד ךיד ךיא לעװ ,ריד ייּב רעייט ױזַא ןיּב

 טסָאה וד סָאװ ,ראפרעד ;תולנ ןיא תוליהק עלַא רעביא רַאר רעקיטסיינ

 וטסעוו ,*ץנַאלג ןטלַא ריא ''הכימס,, רעד ןרעקמוא ןעוועג שפנ רסומ ךיז

 ןיא םימכח עלַא ןופ ןרעוו טנעקרענָא לָאז ''הכימס ,, ןייד זַא ,ןייז הכוז

 זַא ,וצ םיא טגָאז ''הנשמד אתמשנ, יד .* "ץראל ץוח ןוא לארשידירא

 גייז ןקידנערַאפ ןייז הכוז רע טעװ ,ןגעוו עריא ןיא ןייג טעוװ רע דלַאּביװ

 יד ;לארשי תוצופּת לכּב טײרּפשרַאפ ןרעוו ייז יו ןעז ןוא םיָרוּבה עסיורג

 יד רַאֿפ םכח םוש ןייק זַא ,סיורג ױזַא ןייז טעוװו םידימלּת ענייז ןופ לָאצ

 ןכיילג ןענָאק טינ טכיזניה רעד ןיא ךיז טעװ רָאי טרעדנוה ףניפ עטצעל

 ןרעטש יד יו ןטכייל ןוא ןענייש ןלעוו םידימלּת ע נייז עֶלַא ןוא ,םיא וצ

 ריד רַאפ לעװ --- חיטבמ ''ריגמ,, רעד םיא זיא -- ךיא , 4 ?מיה ןיא

 ױזַא ,םּתעשּב דומלּתה ימכח יד יװ ןוא ,םינוילעה תומלוע יד ןקעלּפטנַא

 ןעוו זַא ,ןסיוו ןלעוו עֶלַא ןוא 5 ןזייוװַאּב רעדנּוװ ןענָאק ךיוא וטסעוו

 ריד ףיוא --- לארשי קלָאפ םייּב טזָאלעגפױא ךיז טָאה האובנ יד ליפא

 סלַא , .(הקספ אל ךממ -- לארשימ האובנ הקספ םא) "ןעור ךָאד יז טומ

 ןיורק יד ןוז ןטּבילעג ריא וצ הנשמ יד רעּבָא טגָאז -- ןיול ןטסכעה

 הכוז טעװ רע זַא ,חיטבמ םיא זיא יז ;םשה שודיק ןוא שפנ-תריסמ ןופ

 סָאד ןוא ,? ןגעוו ןעמָאנ סטָאג ןופ ןפיוהרעטייש ןפיוא ןנייטש וצ ןייז

 ,תֹובָא יד ןופ דנַאל ןקילייה םניא טרעיינ ,תולג םנופ רעדנעל 'יד ןיא טינ

 ךיז ,לָאּפָאנַאירדַא ןיא קידנעניוװ ךָאנ ,טָאה ורָאק יו םעדכָאנ

 יר ךָאנ ןעקנעּב וצ ןּביױוהעגנָא רע טָאה ,וכלמ המלש טימ טעדניײרפַאּב

 ,45 ףד ,ןנחתאו השרּפ ,ןטרָאד 1

 ןטלַא םעד ןעײנַאּב טלָאװעג םָאה רע תעּב ,(273 טײיז ןּבוא עז) בריּב בקעי 2

 ,ורַאק ףסוי ןעוועג "ךינוס, עטשרע יד ןופ םעגייא רע טָאה ,םוטיטסניא-הכימס

 .31 ,ןנרָאד 5

 ,14--13 ,ןטרָאד 4

 22 ,13 ,9 ,4 ,ןטרָאד 5

 | ,55 ,53 ,ןטרָאד 6
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 .תפצ ךָאנ ,רקיע רעד ,ןוא יקינָאלַאס ךָאנ ;הלּבק ןופ סרעטנעציטּפיוה
 ןזָאלרַאפ לָאז רע  ,ןורָאק טלעפאּב ןוא ''דינמ,, רעד דלַאּב עקַאט טמוק
 ,יקינָאלַאס ןיא טייצ עצרוק א ףיוא זיולב ןטלַאהרַאפ ךיז ,לָאּפָאנאירדא
 ---חיטבמ הנשמ יד םיא זיא -- ךיא,, ,ן תפצ ןייק ןזָאל ךיז טרָאד ןופ ןוא
 בָאה ךיא סָאװ ,ץלַא ןייז םייקמ םינ לעװ ךיא זיּב ןזָאלרַאפ טינ ךיד לעװ
 טרָאד ,לארשייץרא ןייק ןעמוק ןייז הכוז וטסעוו רימ ךרוד .טגָאזעגוצ ריד
 עסיורג ַא ןוא ,םימכח ידימלּת עליפ טימ גנודניברַאפ ןיא ןעמוק וטסעוו
 ןניימש ןייז הכוז וטסעוו ךָאנרעד ...ןענרעל הרוּת ןייד ןלעוו םידומלת לָאצ
 .פ'םשה שודיק לע ןפיוהרעטייש ןפיוא

 לָאמ סעדעי ןורָאק טנַאמרעד סאו ,"ךיגמ ,, רעד זַא ,וָאלק זיא סע
 ,חלּבק ןיא ךיוא טינ טסעגרַאפ ,הרות ןענרעל ןופ ןייז קיספמ טינ לָאז רע
 טימ ןקיטּפעשַאּב דימּת ךיז טסלָאז --- 'הלבקבו חנשמב דימת קוסעתוא
 םיתע עבקת, {' ,רינמ, רעד רעּביא טּפָא םרזח ,הלבק ןוא הנשמ
 טימ ןעמענראפ ךיז וטסלָאז טייצ עטמיטשַאּבכ ַא -- 4 'הלבקה תמכחנ
 -. 5 '"'םינפ םושב הינימ הפרתת אלו חלבק רמגמל רהרזאו, ;הלּבק
 | -  .'ףינמ,, רער לָאמ סערעי טנאמרעד ,ןזָאלַּפָא טינ ךיז וטכרָאט לָאפ ןייק ןיא ןוא הלּבק ןענרעל ןיא סיסיילפ ייז

 ---חלבקח תמכח רעד ןופ ןשינעפיט יד ןיא ןעגנירדניירַא טסעוו וד,
 ןסיורג םעד ןגייטשרעּביא טסעוו וד --- ,חיטבמ '!רינמ,, רעד םיא זיא
 1 ,0 ''ריד ייב הרות ןעניועל טעוו רע ןוא --- ךנימ ףלימל יתיי אוחו ,ןורימ ןופ לּבוקמ

 י

 ןיא ורַאק ףסוי .ןרָאװעג םייוקמ טינ אקווד זיא חחטבח עקיזָאד יד
 ןייז ןופ טעטירָאטיױא רעשינּבר ןוא קסוּפ רעטסערג רעד ןעוועג קפסיילּב
 ענייז ןגיטשעגרעּביא טייוו םיא ןּבַאה חלבקה תמכח ןיא רעֶּבֶא ,טייצ
 ,ןעלטיּפַאק עקידרעטייוו יד ןיא ייז ןגעוו .תפצ ןיא םירבח

 יי =

 ,ב 'מע ,54 ףד ,ןטרָאד
 אא 'מע ,30 ףד ,ארקי תשרפ ,ןטרָאד
 :י ,וו"א 53 .,22 ,ןטרָאד
 ,26 ,19 ,ןטרָאד
 | 55 ,49 ,ןטרָאד -

 ,לבוקמ ַא סעפע ןופ תיביּת ישאר ןטײמַאּב "ןורימבש ש" א רחפ זַא ,םינ קפס ןײק ןיא תחזל ץוח ,ןעװעג םשפיחנוק םינ טלָאמעד ְךֶונ סָאה רע ןוא לארשייץרא ןייק ןעמוק עג טַאהעג טשרָאקָא י"רא רעד יא טלָאמעד ,1569 ןיא טנכייצראֿפ ןעגייז "דיגמע םניפ רעטרעװ עקיזָאד יד .קיטכיר םינ רעֶּבֶא זיא סָאד ,אירול קהצי 'ר םניימעג .טרעוװ  ןורימ ןופ לּבוקמ םעד רעטנוא זַא ,םגנירד ץערג ,אובה יִּכ חטרפ ,48 ,ןטרָאד
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 לטיּפַאק רעטירד

 -- .'שדוקה תדובע ןייז ןוא יאּבנ ןּבא ריאמ -- ,רעטנעציהלכק םלַא תפצ
 ךיז ןטלַאהרַאפ םיאּבג ןבא -- ,רפס:הלּבק ןקיזָאד םעד ןופ ןסיועט.טגורג יד
 חמלש ןוא ארמיז ןּבא דוד -- ,ןטּפַאשנסיװ עכעלטלעװ וצ ןוא ם"במר םוצ

 ילביהפ רעד ןופ רעטכיד רעד ןוא רעקיטטימ םלַא ץיּבַאקלַא -- .ץיבַאקלו
 סדר99 ןײז ;הלּבק ןופ רעקימערָאעט םלַא ָאריאודרָאק השמ -- ,"חלכ רעש
 ארומ יד, -- ,"חמכח תישארפ ןייז ןוא שַאדיװ יד זהילא -- ,"םינומיר

 ,םוא רעד -- ןנעל סָאד ןקילײה -- .הבושת ןופ חופ רעד ןוא "םָאנ .רַאֿפ
 .קיטָארע טימ ענעדנוּברַאפ ןעגנוּבעלרעּביא עשיטסימ -- ,תּבש רעד ןוא ןכָאװרעד

 תפצ ןיא זַא ,ןזיוועגנָא ןיוש לטיּפַאק ןקידרעירפ ןיא ןּבָאה רימ

 םיניד עֶלַא ןופ גנולמַאז יד ,םוידנעּפמַאק רעד ןרָאװעג טקידנערטפ זיא

 םוטנריי ןשינּבר ןרַאפ ןייטשלסניוו רעד ןרָאװעג זיא סָאװ ,ןצעזענ ןוא

 טָאטש עשיילילַאג עקיּבלעז יד עקַאט .ןוא .תורוד עקידרעטעּפש יד ןופ

 שיטָאּפסער טָאה סָאװ ,הלּבק ןיא הטיש רעיינ רעד ןופ גיוו יד ןעוועגנ זיא

 -סימ ןוא עקיטסייג עקידרעטעּפש עלַא ףיוא לּפמעטש ריא טגײלעגפױרַא

 טֶא .ןבעל-רוטלוק ןשידיי ןקידרעטייוו ןצנַאג ןפיוא ,ןעגנומערטש עשיט

 -םיוא זיא ,לילנ ןטשרעּבייא םניא עלעטעטש םענעפרָאװרַאֿפ םעד ןיא ,ָאד
 רעשיטסַאטנַאפ-שילרעטסיױא ,רעקיצנוק רעקיזָאד רעד טָא ןרָאװעג טיובעג

 -ריטלאזקע טשימעגפיונוצ שינָאמרַאהסיד ,דליוו ױזַא ןענייז סע ּוװ ,ןינּב

 יר ,ןעיירעמיורט עשיחישמ עכעלגניררוצ ךעלקנערק טימ םזיטעקסַא רעט

 -לָאטש רעד רַאפ ,ךיא ןכעלשטנעמ םעד רַאפ תובהלתה עקידנרוּכישַאּב

 ,תועּבשה ןופ שובל ןיא טליהעגנייא --- טייקכעלנעזרעּפ רעכעלשטנעמ רעצ

 ןוחצינ ןקיטליגדנע םניא ןּביױלג רעטסעפנזייַא רעד ,תומש ןוא םישחל

 -קָאטש ןיא טקנוטעגנייא טלעוו עצנַאג יד ןוא --- ןטכערעג ןוא ןטוג םנופ

 ןקידנוחצינ-תוזע םנופ טפול יד טרעוו טּביױטַאּב ןוא ,האמוט רערעטסניפ

 ךיז טלגנעלש ץלא סָאד ןוא .,תורייש ענייז טימ לאמס ןופ רעטכעלעג
 יד ןיא ףוס ַא ןָא ןוא ּבייהנָא ןא ןָא רעטנָאלּפעג ןקידארומ ןדליוו יַא ןיא

 .,הלּפכמה תרעמ רעקיטרַאטניריּבַאל רעלעקנוט ,רעגנע ןַא ןופ ןשינעפיט

 -שטנעמ עקידנרייל טרעטאמעגסיוא יד טסיטולּב ןוא ךיז טלּפַאצ סע ּוװ
2900 
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 םונהיג ירוסי עכעלקערש יד ןענַאטשעגסױא זיא סָאװ ,המשנ עכעל
 ןוֿפ קילג ןקידנרוּכישַאּב םעד ןיא ןּבױלג םעד ןרָאלרַאפ טינ ךָאד ןוא
 -קָאטש רעד ןופ תֹוחוּכ עטצעל עריא טימ ךיז טסייר ןוא ןדעדג
 ךָאנ ...ןכייה עשלמיה יד ןופ ןטייוו עקיטכיל ,עיירפ יד וצ שינרעטסניפ
 -ַּמִא ךיז רימ ןזומ ,תפצ ןופ םילּבוקמ יד וצ {ייגרעּביא ןלעו רימ רעדייא
 טעדליּב רע ,זיירק רעתפצ םוצ טינ רעהעג סָאװ ,?בוקמ ןייא ףיוא ןלעטש
 רעקידרעירפ רעד ןופ הלּבק רעד ןשיװצ גניר-סגנודניּברַאפ םעד רעּבָא
 ןפא ?אקזחי ןּב ריאמ .תפצ ןופ לוש רעשיטסילַאּבַאק רעד םימ הפוקּת
 רימ ןסייוו ןּבעל ןייז ןגעוו .ןסייהעג ?ּבוקמ רעקיזָאד רעד טָאה יאֹּבִג
 םוצ אפוג רּבחמ םנופ ןעגנוזייוונָא יד קנַאדַא זיולּב .טינרָאג יו טעמּכ
 עינאּפש ןיא ןרָאּבעג זיא רע זַא ,רימ ןסייוו ,קרעו ייווצ ענייז ןופ ףופ
 ףיוא שוריּפ רעשיטסימ ַא) ''בקעי תעלוּת,, קרעוו טשרע ןייז ,1480 ןיא
 טָאה רע תעּב ,רָאי 26 וצ טקידנערַאפ רע טָאה ,(רָאי ץנַאג ַא ןופ תוליפּת
 --טּפיוה ןייז ןוא - 1 ןדנַאטשוצ עלעירעטַאמ ערעווש רעייז ןיא ןענופעג ךיז
 3 ןּבעל ןייז ןופ רָאי ןט80 ןפיוא טקידנערַאפ רע טָאה קרעוו
 ערעדנַא יד טימ ןעמאזוצ יאּבנ ןּבא טָאה דניק קירָאיףלע סלַא |
 ךעלדנע טָאה רע זיִּב ,געװ-?גָאװ ןרעווש ןיא טוָאלעג ךיז ,הרפס ילוג
 תדובע , קרעװ-טּפיוה ןייז .חּכולמ רעשיקרעט רעד ןיא ור ןוא ץוש ןענופעג
 סיוועג טָאה ,רָאי 8 עצנטנ טעּברַאעג טָאה רע ןכלעוו רעּביא ,? ''שדוקח
 ןָאטעג טציא זיּב זיא סָאד יו ,טייקמַאזקרעמפיוא רעמ ליפ טנידרַאפ
 -םיס ןיא ןרעוו קרעוװ ןקיזָאד םעד ןיא .רעשרָאפ ערעזנוא דצמ ןרָאװעג
 רעד ןופ ןעמעלּבָארּפ עטסקיטניװ יד טלדנַאהַאּב םרָאפ רעשיטאמעט
 ךיז טָאה סָאװ ,גנּוושנַא-טלעװ עשיטסימ יד ;ערעל רעשיטסילַאּבַאק
 םלוּב ַא ןטשרע םוצ ָאד טמוקַאּב ,תורוד ןופ ךשמ ןיא ןדיי ייּב טלקיװטנַא
 "נֲאְג סלַא טרעלקרע ןוא טרעדלישעג טרעוו ןוא דליּב ךעלטייהנייא ןוא
 .ןינּב רעשינָאמרַאה רעצ

 -טָאג רעד ןופ טייקיצנייא ןוא טייקינייא ןגעוו --- ''דוחיה קלח,
 ;שפנ-תריסמ ןוא הנווּכ טימ ןעניד טָאג ןגעוו -- '"'הדובעה קלח,, ;טייה
 ןוא הרוּת רעד ןופ ,טלעוו רעד ןופ תילכּת םעד ןנעוו --- ""תילכּתה קלח,

 ,(עּבַאגסױא רעקָארק) "בקעי תעלוּת, ןופ םולש עז 1
 ;תיהוע :םמירשוצ עקידנגלָאפ ךיז םניפעג .'שדקה תרוב;, ןופ ףוס םוצ 2

 םיעשתו םיתאמו םיפלא תשמח תנש תנס שדוחל םימי ינש ,ישימח םוי ירובח תמלש
 ויתרטגו הנש םיתשו םיעברא ןב ינאו ירובחב קסעתחל יתלחתהו) .םלוע תאירבל דחאו
 הנש םיש:ח ןֹּב ינא

 ,"םיהלא תוארמפ לפעכ םעד רעטנוא 1567 ןיא קידעגעװ ןיא טכעלטנפערַאּפ .,,ןוקלַאס; רואינש ,םעדייא סרבהחמ םעד טָאה קרעװ םער ןוֿפ עבַאנסױא עטשרע יד
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 השעמ ןופ תודוס יד ןגעו --- "הרֹוּתה ירתס קלח, ;ןשטנעמ םנופ

 םָאד טא -- םיאיבנ יד ןופ ןעגנועז יד ןוא הבּכרמ השעמ ,תישארפ

 ןּבא טלייטעגנייא זיא סע עכלעוו ןיא ,ןלייט ריפ יד ןופ ןעמענ יד ןענייז

 | : ,קרעוו ךיירגנַאפמוא סיאּבנ

 יד םִא יװַא יװ ,ןזיוװעגנָא דנַאּב ןטירד ןיא ןיוש ןּבָאה רימ

 "רַאפ גנע ןעוועג םילּבוקמ יד ייּב זיא (טייקינייא סטָאג) םעלּבָארּפ עטשרע

 ןופ ךיז טָאה ןפוא ןַא רַאפ סָאװ ףיוא :הלאש רעּברַאה רעד טימ ןדנוּב

 ןופ רעכעה זיא ןוא תוינחור ולֹוּכ זיא סָאװ ,ןקיצנייא טולָאסּבַא םעד

 עכעלרעדנערַאפ ,עקיטייצ סָאד ןעלקיװטנַא טנָאקעג ,יוניש זיא'ס רעכלעוו

 ןּבא זיא הריּתס עקיזָאד יד ןרעפטנערַאפ םייב ?עלעירעטַאמ-לאער ןוא

 טלעטשעגסױרַא וּתעשּב טָאה'ס סָאװ ,תויַאר יד ףיוא ךמוס ךיז יאּבנ

 ןכלעוו ףיוא ,''תוריפס רשע שוריּפ , ןייז ןיא ,לאירזע ,יּבר טנ"ּבמר םעד

 יד רע טָאה םורַא טייצ ַא ןיא ןוא  ;!טפָא ץנַאג ךיז טפודרַאפ יאּבנ ןבא

 ןייז רַאפ ךוסי סלַא טגיײלעג ''תוריפס רשע שוריּפ ,, ןופ ןסיזעט-טנורג

 טלדנַאהַאּב .לעיצעּפס טרעוו סע ּוװ ,"חנומא ךרד,, קרעוו קידרעטעּפש

 | | .* ערעליתוריפס יד

 רעד זיא סָאװ --- ,יאּבג ןּבא טרעלקרע --- ,אפוג טײהטַאג יד,

 -שטנעמ זיא'ס רעכלעוו ןופ דעכעה 5523 זיא ,ןעגנוניישרעד עלַא ןופ רוקמ

 ןפורנֶא םיא דנַאטײיטיא טינ וליפַא זיא שטנעמ רעד ןוא ,הגשה רעכעכ

 רתּכ , .''הלעמה םור , ,'ףוט ןיא,, :רעטרעװ יד .ןעמָאנ ןסיטכיר ןייז ייּב

 רימ עכלעוו טיט ,ןסורדסיוא ענעמונעגנא ןיולּב ןענייז סָאד --- "ןוילע

 ןופ רעכעה ןוא ןליוהרַאפ זנוא רַאפ זיא'ס סָאװ ,סָאד ןענעכייצַאּב ןווּורּפ

 םעד ,םצע םעד סיוא ךָאד טקירד ןעמָאנ רעד םערָאװ ,דנַאטשרַאֿפ רעזנוא

 טיײהטָאג רעד םימ סנייא ראפרעד זיא ןעמָאנ סטָאג .ךַאז רעד ןופ תוחמ

 הנושאר חּביס רעד טימ ךיילג ךעלפיירנַאבמוא ןוא קיּבייא זיא ,ןעמַאזוצ

 ערעזנוא ןּבָאה -- יאּבג ןבא טרעלקרע --- טסיזמוא טינ ןוא 5 אפוג

 ומשו אוה ךורּב שודקה היה םלועה ארבנ אלש דע :טנָאזעג םימכח

 רָאנ טריטסיסקע טָאה ןרָאװעג ןּפַאשַאּב זיא טלעוו יד רעדייא -- דבלב

 -םיירגַאּנמֹוא ןוא רענעכָאוּפשעגסױאמוא רעד ןֹוא .ןעמָאנ ןייז ןוא טָאנ

 רעקָארק רעד  ךָאנ ןריטיצ רימ) "א 'ב 'מע ,12 הר ,"שדוקה תדובע, 1

 יי .(1577 ןופ עּבַאנסיױא

 ףסוי דומלּת ןייז רַאֿפ לעיצעפס ןבירשעג יאבנ ןּבא טָאה קרעװ עקיזָאד סָאד 2

 ,יולח
 ןופדק אוה יכ ,,הלעֿפה םור ומשב הנװכחו ,דבלב ומשו אוח; 9 ,ןטרָאד 8

 אוהו ינממ לולע אוה ףוס-ןיאה תומדקכ ןומדק ותויה םע אוח - ,,,רתכ יִּכ ,,,ותומדקכ

 | | ,"ונממ ץוח וניאו לדבנ וניאש ומש
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 טינ ןרעו סָאװ ,1 תוריפס ןעצ עלַא ךיז ןיא ללוּכ ןיא ןעמָאנ רעכעל
 -טָאג רעד ןופ (לצאנ) טלַארטשעגסיוא רָאנ ,ןפַאשעג טינ ,ןרָאּבעג
 ןופ גנ וקעלּפטנַא יד ,םצע רעד ךָאד ןענייז ,תוריפס יד ,ייז םערָאװ ,טייה
 ןייק טינ טפַאשַאּב רע :הנּתשנ טינ טרעוו תוהמ סטָאנ ןוא ,תוחמ סטָאג
 -רַאפ ,עלעיצנעטָאּפ יד ;סוא טלַארטש רע ,זיולּב טרינַאמע רע -- סיינ
 ןוא 2 לעוּפה לא חוּכמ סױרַא ןעייג ןוא הלגתנ ןרעװ תוחוּכ ענעגרָאּב
 רעלטימרַאפ רעד ,גניר-סגנודניּברַאפ רעד סע ןענייז י תוריפס יד עקַאט
 םעד ןוא הנושאר הּביס רעד ןשיווצ ,ןכעלדנע ןוא ןכעלדנעמוא םעד ןשיווצ
 8 טײטשטנַא טלעוו יד עכלעוו ךרוד ,םילּכ יד סע ןענייז ייז ;לַאטלעװ
 טימ תוהמ ןייא תוריפס יד ןענייז (גנולַארטשסױא) הליצַא סטָאג םלַא
 -מוא ןוא קיּבייא םיא טימ ךיילג ייז ןענייז רַאּפרעד ןוא ,טײהטָאג רעד
 -טנַא ןַא ,עט5ַארטשעגסיוא ןענייז ייז סָאװ ,םעד ןיא רָאנ ,ךעלדנע

 םעד ןיא -- עפמש רעכעלטעג ןופ רעמענפיוא ,טקאסנליוו א ןופ גנוקעלּפ .
 עקַאט ןוא ,גנורעדנימרַאפ ןוא גנורעטייוורעד ןופ טנעמַאמ ַא ןיוש טניל
 -ננעגראפ ןוא עטצענערנַאּב סָאד ןפַאש וצ לגוסמ ייז ןענייז םעד ךרוד
 רעד ןופ גנוקעלּפטנַא עקיטרַאליפ יד סע ןענייז ,תוריפס יד ,ייז 4 עכעל
 ,ןעמענפיוא שטנעמ רעד יז ןָאק טײקיטרַאליפ רעד ןיא רָאנ ןוא ,טײהמָאג
 ןרעוו (''תודמ , ןעמָאנ םעד ךיוא ןגָארט) תוריפס יד ,ייז וצ עקַאט ןוא
 רשב רעד זיא ייז זיולּב םערָאװ ,ןּביוהרעד תוליפּת עכעלשטנעמ יד סע
 יד טימ שטנעמ רעד סע טניימ ייז זולּב ,ןייז וצ גישמ דנַאטשמיא םדו
 ּוד .? טײהטָאנ יד טנױרקַאּב רע עכלעוו טימ ,ןטוּבירטַא ןוא םיחבש עלַא
 ןוא עמרעדנוזעגּפָא סלַא ןלעטשרָאפ טינ רעּבָא ךיז ןעמ ףרַאד תוריפס
 רעד ןיי א ךיז ייז ןעניפעג ןעגנולַארטשסיױא סּלַא --- ;עסידנעטשּבלעז

 16 ,ןטרָאד ,"ומש םיארקג םהו ורואמ םילצאנה ויתודמ סחׂש, 112 ,ןטרָאד 1/
 | ,"הוליצאה לכ דחימו ללוכ שרופמה םֵׁשֲה :18 ןוא

 תוריפס רשע תוליצא .,,תוריפס רשע תוליצא אוה תוהלאה יי 110 ,םָרָאד 2
 ,"תוחלאה םצע אוה ונראבש

 םתש ..,0ס רׂשע ללוכ דחוימה סשה הנה יכ, 118 הד ,18 'ּפָאק ,{טרָאד 8
 | ,."םילכ סהו שױקת תומש רשע

 "ע אל םא ארביש םלועל רשפא . היח אלא 1111 ףד ,3 'ֹֿפַאק /ג קלח +
 לעב יתלב היחי רצמו רסחו תילכת לעב היהי רצמ ,םירדצה ינש וב ויהו יעצמא
 רשפא יא ללוכה חכה הזו רסח חכו םיִש חכ וב שיש /תוליצאה אוהו ,םלשו תילכת
 דיסיו שרוש היחו דחוימ לצאנב םא יכ דרפנ ארבנ רבדכ הנושארו םצעב אצמנ היויִׁש
 ותויהב תומלשה ןורסחהו תומלשה ללוכ היהי רחוימ לצאנ ותויה דצמ יכ ,ארבנה לא
 ,"עםשה לכקמ

 ,5 'םָאק ּבײהנָא ,'א קלח 8
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 המשנ סנשטנעמ םעד יװ ןוא ;{' ריא רעסיוא טינ רעּבָא טײהטָאנ

 יד ךיוא ךיז טקעלּפטנַא ױזַא ,ףונ םנופ םירבא יד ךרוד ךיז טקעלּפטנַא

 ןוא .תוריפס יד ךרוד ,ןעגנולַארטשפױא עֶלַא ןופ המשנ יד ,טײהטָאנ

 סָאװ ,ףיורעד קידנקוק טינ ,ענייא זיא חמשנ סנשטנעמ םעד יו טקנוּפ

 .ןדליּב ױזַא --- ןדיישרַאּפ ױזַא זיא ןענַאגרָא יד ןופ ןפַאש ןוא ןָאט סָאד

 ;טָאג טימ טייקינייא עטולָאסּבִא ןא ,ןטוּבירטַא סטָאג ,תוריפס יד ךיוא

 רעד ןיא טינ ךיז טניפענ טייקנריישרַאפ ןוא טייקיטרַאליפ יד םעראוו

 ןוא זנוא ןיא טרעיינ ,(תודימ) ןטוּבירטַא עכעלטעג יד ןיא ןוא טײהטָאנ

 ןענייז הגשה רעטצענערנַאּב רעזנוא טימ ,רימ .ןפירנַאב ערעזנוא ןיא

 .* םישעמ סטָאג ןֹופ גנוקעלּפטנַא יד ןעמענוצפיוא דנַאטשמיא טינ שרעדנַא

 ,ךעלרעדנערַאפמוא ןוא קיצנייא ןעגנוקעלּפטנַא ענייז עלַא ןיא זיא .טָאג

 סָאװ ,תודימ עכעלצעזנגעק ןוא ענעריישרַאפ טינ ךיז ןעניפעג םיא ןיא

 תרימ ןופ טָאג רעד לָאמַא ןוא ,םימחרה תדימ ןופ טָאג רעד רע זיא לָאמַא

 ,ןפירנַאּב ערעזנוא ןיא רעכלעזַא סלַא זיולּב רע טניישרעד סָאד -- ןידה

 -םיוא טינ שרעדנַא ןענַאק ,תוגשה עקידמצמֹוצמ ערעזנוא טימ ,רימ םערָאװ

 ןרָאצ סטָאג ןגעו ןדייר רימ תעּב .? תוהמ סטָאג ןפיירנַאּב ןוא ןעמענ

 רימ ,תוהמ ןכעלקריוו ןייז ףיוא טינ ייּברעד רימ ןקעד ,דָאנעג סטָאג רעדָא

 ןטלַאהרַאפ רימ ױזַא יװ ןסיוו וצ ןּביג ןוא סיוא זיזלּב ייּברעד ןקירד

 .םישעמ סטָאנ ּפָא ןצַאש רימ ױזַא יו ןוא ךיז

 -רַאפ יד סױרַא טפור לַארטשנוז רעּבלעז רעד ןוא ןייא

 סנשטנעמ םעד רעלעקנוט טכַאמ ןוא טנווייל טכיילּב רע :ןגלָאפ עטסנרייש

 רענעגייא רעד ;סקַאװ טעװעטרַאה ןוא עלָאמס ךייוו טכַאמ רע ,טכיזעג

 ,רעזעלג עטּברַאפעג ןדיישרַאֿפ ךדוד ךרוד םיא טזָאל ןעמ זַא .,לַארטש

 ייּב זא ,םוג רעייז רימ ןסייוו ךָאד ןוא ,ןרילָאק ײלרעלַא טימ טרירעמיש

 טיול קינייא רע זיא ךָאד --- ןרילָאק ןוא תולועּפ ענעריישראפ ענייז עלַא

 יייקוצק ילבו דורפ ילב וב לכהו ,דװא םולממ לכהו; . 116 הףד ,ןטרָאד 1

 אל ולצאנש תויה םאו ןליצאמה ףוס ןיא חכ ןחכו .,דחא חּכ םהש רשע תוריפסהש

 ."ונממ ץוח אלו ובו ליצאמה לצא וראשנ לבא ודרפנ

 רחוימו תוטישפה תילכתב םושפ אוה יכ, ;11 קרּפ עדנע ,,א קלח ,ןטרָאד 9

 תניא הגהנהה דצמ רשא הלועפ יונשו ,תודחאה תילכתב ויתורמי יתומש יקלח לנב

 ,12 'ּפַאק ךיא עז ."םדצמו םילּבקמה תניחנב םא יּכ ודצמ אלו ךרבתי ומצע תניחבב

 ,25 ףד
 הלאב רמולכ ,םהב הנתשי אלו הברתי אל לודגה ומש, :94 ףד ,ןטרָאד 8

 בל לע תולעהל ןיא ןידה תדמו םימחר תדמ םירמוא ונאש יפ לע ףאו ,ובש תודמה

 ,רחויה תילכתב דחוימ דחא לכה לבא ,ןכ וניא יכ ,תויכפה תודמ יתש וב שיש הלילח

 התע :רטאנש רע םינינעה ןיבחל חכ ונב ןיאו ןירוב לע תז גישמ וניא ונלכש םא

 ."ןידה תדמ התעו םימחרה תדמ
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 סל''זח,, יד ןופ ןיז רעפיט רעד טגיל םעד ןיא עקַאט ןוא 1 תוהמ ןייז
 רעד ןוא ןייֵלַא טָאג זיולּב ןעוועג זיא םלועה תַאירּב רַאֿפ זַא ,ךָארּפש
 ףיז טָאה ןרָאװעג ןפַאשַאּב זיא טלעוו יד רעדייא זַא ה"ד ,רענייז ןעמָאנ

 -ַאב ןייק ךָאנ ןענייז םע ?ייוו ,ןקעלּפטנַא טנַאקעג טינ טייקיטראליפ יד ;
 טייקצנאנ עכעלטייהנייא עכעלטעג יד ןלָאז סָאװ ,ןעוועג םינ ןשינעפעש
 -ערגַאּב ןיא הניחּב רעייז טיול ןעמענפיוא טייקכעלרעדנערַאּפמוא ןוא
 .+ ןעמרָאפ עכעלרעדנערַאפ ןוא עטצענ

 סָאװ וצ ?תישאדּב השעמ ןיא טקעטש קעווצ: ַא רַאפ סָאװ ...רעּבָא
 -- גנוריצ ןוא ןיורק ךיא ןוא טלעוו יד ןרָאװעג ןפַאשַאּב זיא קעווצ ַא רַאפ
 -רָאפ רעד ןיא רבחמ רעד ןיוש טלעטש עגַארּפ עקקזָאד יד ?שטנעמ רעד
 קלח) קרעוו ןייז ןופ סלח ןטירד ןצנַאג םעד ּפֶא רע טיג ריא ןוא ,עדער
 | | .(תילכּתה

 ןְּבא טרעלקרע -- המולשתו הבשחמה ףוס אוה השעמה יכ עוד,
 רע ןעװ ,טשרע קנַאדעג רעד טמוקַאּב תומילש עטסכעה יד -- יאּבג
 םעד ךרוד טייג ןוא טקַאסנ?יװ םעד ןיא ,ןָאט םעד ןיא ךיז טועּפרעקרַאפ
 סטָאג ןופ ,ןוצר סטָאג ןופ תומילש עטסכעה יד .לעוּפה לא חוּכה ןמ רעּביא
 טכיירגרעד ןענָאק ,גנוקעלּפטנַא רעייז ןופ הניחּב עטסכעה יד ,הבשחמ
 ןיא ךיז ןריזיטערקנָאק ייז סָאװ ,םעד ךרוד ,השעמ רעד ךרוד רָאנ ןרעוו
 םלוע רעד ןעוועג קיטיינ זיא עקַאט וצרעד ןוא .ןעגנערּבלופ ןוא ןָאט םעד
 -םנליוו םנופ גנוקעלּפטנַא יד ,ןָאט סָאד םערָאװ .טלעוו עלַאער יד ,השעמה
 ןצ קנאדעג רעטקַארטסּכַא רעד טכיירגרעד םעד ךרוד טשרע סָאװ ,טקַא
 ,םיוו םעד רעסיוא ןעמוקרָאפ טינ ךָאד ןָאק -- תומילש רעטסכעה ןייז
 קיטיינ ַא רַאפרעד זיא השעמה םלוע רעזנוא .טלעוו רעלַאער רעד רעסיוא
 טיג ןוא ,תומילש רעייז וצ םינוילעה תומלוע יד טגנערּב סָאװ ,עלעגניר
 רעצנַאג ןייז ןיא ןקעלּפטנַא ןענָאק ךיז לָאז ןליוו סטָאג טייקכעלגעמ יד
 ןייז טייטש השעמה םלוע םעד ןופ טקנופלטימ םניא ןוא .? טכַארּפ
 גנולניּפשּפָא ןֵא זיא רעּפרעק סעמעוו ,שטנעמ רעד --- ןיורק ןוא ץלָאטש

 | | ,19- 14 ,ןטרָאד 1
 תוהלאה וב לועפי רבד היה אֹל האירכה םדוקש יפל יכ, :14 ףד ,ןטרָאד 2

 םושפ ארובה תומצע ןחבנ זא היה לבקל ארבנ םוש היה אל יכ ,ויתוניחב ףולח יפכ
 ,"לבקמה תניחבנ תפלוחמ הניהב םוש ילב שממ 'תי ודצמ

 םילשהל היהש הוה םלועה תאירבבכ ןװכמה תילכת, :'ב 'מע 'ב ףֹד ,ןטרָאד 4
 דוס הוו .,,השעמה םלוע אוהש וב םא יכ ומילשהל רשפא יא רשא ןוילעה ןוצרה
 היה הזלו ,,המולשתו הבשהמה ףוס אוה השעמה יּכ עוד תשעמ ידיל הנשחמח תאצוה
 השעמחו תלועפה םולשתל הנוילעה הבשחמה וב איצוהל םלועה תאירבב לורג ךרוצה
 םלועה ,רעושת אל םוקמ יתלב הרובעהפ ;58 ףד ,ןטרָאד ."הנוילעה חכשחמה ףוס דגנכ
 ,"הנוילעה הבשחמה ףוס אוהש ןוילעה םלועה תומלשל ךירצו חשעמה םליעה אוה הזה
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 יד ךיז ןיא טקיניירַאפ המשנ ןייז ןוא 1 "הבּכרמ,, רעשלמיה רעד ןופ

 סױרַא ןדײשטנַא ױזַא רַאפועד טערט יאּבנ ןּבא .תוריפס עלַא ןופ ןלַארטש

 המשנ סנשטנעמ םעד זַא ,טניפעג רענעי סָאװ ,רַאפרעד ם"'במר םעד ןגעק

 םעד ןיא רָאנ ןוא ,תומילש וצ הנ כה רעד טימ ןזיולּב ןעקנָאשַאּב זיא

 ענעי סָאװ ,תויח יד ןוא ןשטנעמ םעד ןשיװצ דיישרעטנוא רעד טײטשַאּב

 ןוא ןפרַאש םעד ךרוד טשרע ןוא .טינ ךיוא הנכה ַאזַא ןליפַא ןּבָאה

 עשיפָאזָאליפ ןוא ןעמעלּבָארּפ עכעלטפַאשנסיוו טימ לבש םעד ןרעכיירַאּב

 ןופ הנכה יד ,גנוסַאפפיוא סמ"ּבמר םעד טיול ,רעּביא טייג ןעעדיא

 טלָאמער טשרע ןוא ,טייקכעלסריוו רעלַאער ַא ןיא טייקכעלגעמ רעזיולּב א

 לּבוקמ רעד .?"?עוּפה לכש,, ןטימ המשנ סנשטנעמ םעד ךיז טפעהַאּב

 ןטיול זיא חמשנ סנשטנעמ םעד זַא ,טנייצרעביא טסעפ רעּבָא זיא יאּבג ןּבא

 יר זיא יז םערָאװ ,''םילגלג,, עשלמיה יד ןופ ןליפַא רעכעה ךָאנ תוהמ

 רעכעלטעג רעד ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא ,טכיל סטָאנ ןופ גנולַארטשסױא

 ןטימ ,םילגלנ יד ןופ ןטסקירעדינ ןטימ גנוטפעהַאּב יד טינ ןוא .הניכש

 ריא ;המשנ רעכעלשטנעמ רעד ןופ עּבַאנפיוא יד זיא ,'לעופה לכש,

 םעד ןכעלקריװרטפ :ערעכעה ?יפ א זיא ,יאּבנ ןּבא טרעכיזוַאפ ,עלָאר

 םימ טײהטַָאג רעד ןופ גנוקיניירַאפ יד :טלעוו רעד ןופ ליצדנע ןטסכעה

 .* (ודובכּב ?ודגה םשה דחיי) גנולַארטשפסיױא ריא

 טקנוּפ ןקיזָאד םעד ןיא טָא זַא ,ןָא קיטביר טזייוו יאּבג ןּבא ןוא

 -טלעוו םעד ןשיװצ ץאזנגעק רעלופ רעד ןטסטלוּבמַא ךיז טקעלּפטנַא

 .םוטנדיי םעד ןוא עיּפָאזָאליפ רעשיכירג רעד ןופ םענַאפ

 "מוא ,עמולָאסּבַא יד טײהטָאנ יד זיא םענַאּבטלעװ סוטסירַא טיפ

 רדס םעד הוא העּפשה ריא סָאװ ,הּביס-רוא עקידנעקנעד עטצענערנַאּב

 ךרוד סרינער טרעוו טלעוו יד סָאװ ,םעד ןיא טינ 3 טײטשַאּב םלועה

 זיא םָאג .טפַארקיסנליװ רעקידנקריוװ ןוא רעשירעפעש רעכעלטעג רעד

 ךרוד זױלּב רָאנ ,ןריוו ןוא ןָאט ןייז ךרוד טינ טלעוו רעד ףיוא עיּפשמי

 ןײזטסּוװַאּב ןטימ ןעגנורדעגכרוד זיא ןוא ,טקנער ןוא ז י א .רע סָאװ ,םעדי

 זיא רע ;םלועה ניהנמ רעד :טינ זיא ןוטסירַא ןופ טָאנ רעד .תוחמ ןייז ןופ

 -עטניא , יד .ןעקנעד עקיפופניא ןוא עקיּבייא יסָאד ,קנאדעג זיולב

 ןקיטלַאװג רעייז ןיא ךיז ןגעװַאּב סָאװ ,""םילגלג,, עקירנעקנעד יד ,''ןטקעֿפ

 יו --- זיירק ןקיּבייא רעייז ןופ הּביס ןוא ליצ םעד גישמ ןענייז ןוא דָאר

 טגנילעג סע ןכלעוו ,ןשטנעמ םעד ןופ ייז ןענייז רעכעה ךעלכיילגרַאפמוא

 .57 ,ןטרָאד 1

 .סקעו לטיּפַאק ,קרעװ רעזנוא ןופ דנַאב ןטשרע םעד עז 9

 א 'מע ,42 ףד ,ןטרָאד 8
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 -ַאֹב וצ ,תוחמ ןכעלטעג םעד ךָאנ ןעלּבירג ןוא ןשרָאפ ליפ ךָאנ טשרע

 ;טימ ,'לעוּפה לכש, ןטימ קנַאדעג ןשיפָאזַאליפ ןייז ךווד ךיז ןטפעה

 :עג סָאװ ,ןותחתה םוע םעד ןופ רש םעד ,םילנלנ יד ןֹופ ןטפקירעדיג

 ,רעּבָא טָאג רעשידיי דעד ...הנבל רעד ןופ חטש םעד רעטנוא ךיז טניפ

 טייטש סָאװ ,טאג רעטייו רעד טינ ןזיא ,רעטנוא יִאּבנ ןבא טכיירטש

 יד םורַא טמענ סָאװ ,רעפעשַאּב רעד טָאג טרעיינ ,טלעו רעד רעסיוא

 ,םלועה גיהנמ רעד טָאג ;טלעוװ רעצנַאג רעד רַאפ טגרָאז ןוא טלעוו עצנַאג

 עלא טמענרַאפ סָאװ ,םלוע ןייד ןוא טפוש רעד ,םימחר אלמ לא רעד

 ןטימ ,הבשחמ רעטלַאק רעד טימ טינ .ןרערט עלַא וצ טעז ןוא תוליפּת

 ןשידיי םנופ תוהמ םעד ןייז גישמ ןעמ ןָאק קנַאדעג-רעשרָאפ םענעקורט

 טָאג רעד זיט רע .ןייז ןוא ןכעל ןופ לַאװקרוא םעד וצ ךיז ןּביוהרעד ,טָאג

 יעפיט רעד ךרוד רָאנ ןוא ,רעדנּוװ ןסיורג םעד ןופ ,תולנתה רעד ןופ

 טכיל ןייז ןעמ ןָאק ,תובהלתה ןוא סָאטַאּפ ןזעיגילער .ןכרוד ,עיציוטניא

 תורבס עשיגָאל עשיטערָאעט ןוא הריקח עשיפאזָאליפ טינ .ןסילּכרעד
 קשח רעד ,תומילש עשיטע רָאנ ?יצ עטסכעה סָאד ,רקיע רעד ןענייז

 םישעמ ךרוד ,טייקיטכערעג ןופ לַאעדיא םעד ןבעל ןיא ןרעּפרעקרַאפ וצ

 .ןכעלטעג ןוא ןקילייה םוצ ךיז ןרעטנענרעד וצ ןליוו םעד ןקעלּפטנַא

 םענַאפטיעװ ןשידיי םעד טיול טייטש ,יאכנ ןּבא ןָא טזייוו ,ראפרעד

 ךָאד טלעפ םיכָאלמ יד ייּב םערָאװ ,םיכאלמ יד ןופ רעכעה ליפ קידצ ועד
 קיטכיל ןוא ןייר .ןטכערעג ןוא ןטוג ןרַאפ לגנַארעג רעד ,טקַאסנליװ רעד
 ;וא ןייר טינ ןייז וצ תלוכיּב טינ ןענייז ייז ,תוהמ רעייז טיול יז ןענייז
 ןעלמיה יד ןופ יד :ןשטנעמ םנופ ?רונ רעד זיא שרעדנַא רָאג .קיטכיל
 ,ףונ ןשיד"ע םעד ,רמוח ןקידניז ןטימ ןדנוּברַאפ זיא המשנ עקידנעמַאטש
 סע םננילעג ?גנַארעג ןקידתונשקע ןוא תונויסנ ערעווש ךרוד טשרע ןוא
 וצ ךיז ןּביוהרעד ןוא ףוג םנופ תוואּת עקידניז יד ןעמוקוצייּב חמשנ רעד
 .1 ןכייה עשלמיה יד

 סָאװ .ןארזע ןכא םהרבא ןייז ל?חומ טינ רָאּפרעד ןָאק יאּבג ןּבא
 ןָא טלַאפ ןוא ,,/תינווי תמכח רעד ןופ ןריפרַאפ טזָאלעג ךיז ,, טָאה רענעי

 זופ רעכעה ןשטנעמ םעד טלעטש רענעי סָאװ ,רַאפרעד ןואג הידעס הוא |
 רעד ךיוא טָאה ,רעטנוא יאּבג ןּבא טכיירטש ,עקַאט רַאפרעד ,םיכָאלמ יד
 בילוצ זיא טלעוו יד זַא ,העד רעד טימ ןייז םיּכסמ טנַאקעג טינ ם"'ּבמר
 רעד ןופ ץענ רעד ןיא,, טרעטנָאלּפרַאפ .ןרָאװעג ןֿפַאשַאּב ןשטנעמ םעד
 םעד טלעטשענ ''םיכובנ חרומ,, לעּב רעד טָאה ,'עיפָאזָאליפ רעשיכירג

 ,3--1 'ּפַאק ,ן} רמאמ ,ןטרָאד 1
 ,58 ,ןטרָאד ?
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 ןוא םיכָאלמ יד יוװ ,חנרדמ רעקירעדינ קידנטיײידַאּב ַא ףיוא ןשטנעמ

 יד זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוק טזומענ ךיוא רַאפרעד ןוא ;''םילגלג , יד

 ,שינעטער ךעלרעלקרעדמוא ןַא טּביילּב קעווצ ריא ןוא גנופַאשַאּבטלעװ

 -עג ןפַאשַאּב טלעוו יד זיא ליצ א רַאפ סָאװ וצ :ענַארפ רעד ףיוא ןוא

 רזג ךֹּכ ,ןליו סטָאג זןיא ױזַא ;ןרעפמנע .קידהענכה ןעמ זומ ?ןרָאװ

 1 !ןסָאלשַאּב המכח ןייז טימ רע טָאה ױזַא --- ותמכהּב

 ,ןעזעג רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ יו ,שדוקח תדובע, לעּב םעד רַאפ

 םיא רַאפ ,ךעלפיירגַאּב ןוא רָאלק טלעוו רעד ןופ קעווצ רעד רעּבָא זיא

 רערעכעה ַא ןופ ןיא המשנ סנשטנעמ םעד זַא ,טינ קפס םוש ןייק זיא

 ןיא קידצ רעד -- 'םלוע דוסי קידצ , זא ,םילנלג יד יװ הניחּב
 עלַא ענכנ ןענייז ןליוו ןייז וצ ןוא ט?עוװ רעד ןופ ןייטשטנורג רעד

 סָאװ ףיוא ?טפארק עקיזָאד יד טײטשַאּב עשז-סָאװ ןיא 2 ןשינעפעשַאּב

 עריא ןוא הרות רעד ףיוא ?טכַאמ עקיטלַאװנ סקידצ םעד ךיז טציטש

 רעד ןופ גנולַארטשסױא יד זיא הרוּת יד , .יאּבנ ןּבא טרעפטנע ,תווצמ

 -רַאפ רעד זיא יז ,''תוליצאה דוס רעד זיא הרוּמ יד, ,'המכח רעכעלטעג

 רערעכיז רעד זיא יז ;(שממ 'ד םש איהש) ןעמָאנ סטָאג רעטרעּפרעק

 "טעג םעד םישעמ עטערקנָאק ןיא ןרעּפרעקרַאפ וצ ױזַא יו רעזייווגעוו

 ףעד ךיז טקילײטַאב ןטָאּבעג עריא ןוא ריא קנַאדַא רָאנ ,ןליוו ןכעל

 ףעטסכעה ריא טימ טיײהטָאנ רעד ןופ גנוקיניירַאפ רעד ןיא שטנעמ

 סָאד !"רקיעה איה הדונע, -? ץנאלנ ןכעלכײלנרַאפמוא ןוא תומילש

 ןופ .טקַאסנלױוו רעד ,םיכוט םישעמ ןופ ןָאט עכעלדימרעדמוא

 םרוג זיא סָאװ ,רָאמקַאפ רעטסקיטכיוו רעד זיא סָאד --- עטונ סָאד ןפַאש

 ,םעדָאפ רעד זיא סָאד ,לַאטלעװ ןצנַאנ םעד ןיא תומילש ןוא עינָאמרַאה

 ןייז ןוא רעפעשַאּב ןטימ ןשטנעמ םעד טקינײרַאפ ןוא טדניּברַאפ סָאװ

 ,ןסיוו סָאד ,רקיע רעד זיא ןיײלַא ןסיו סָאד טשינ *+ ןעמָאנ ןכעלטעג

 ,13 קרּפ ,'ג קלח ,"םיכובנ הרומע 1

 .םעינביבו םינותחתו םינוילע םיארבנה לכב לשומ קידצנ :67 ,"שדוקה תדובעג 2

 | . ,"ונוצרל םאיבמו

 ,םיבוטה וישעמבו ותרותב דונכה ןקתיש ,,םדאהפ :'א 'מע ,42 ףד ,ןטרָאד 2
 יאש הב היתוצמ םויקו הרותה קסעב .,,ודיב הלעי הזו ,ורוככב לודגח 'ד דחיי אוהו
 ,,,"הז תלוזב דוהײב הנווכה םילשהלו דונכה ןקתל רשפא

 קלחה תוישעמה תוצמחה .,,לודגה םרוגה םיבוט םישעמהו הרותה, :ןטרָאד 4

 הלעמל םושעי הטמל תוצמה תי"שעב יכ ,,,רקיעה איח הדונע ,,.הרותב לודנ רתויהו

 .םהישוע ןיב רנחכה טוהה םה יכ ,,ןוילעה דובכה םהישעמב ןקתל םתמנוד וררועיו

 תלעיתו תילכת וב ןװכ אלש קלח וא רבד תוצמב ןיא ...דחוימה םשה ןינו םמייקמ

 ,"ודובכב לודגה םשה דחיו שפנה ?חלצהב
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 וצ ךיילג ןיא -- טקַא-סנליו םעד ךרוד טרעּפרעקראפ םינ טרעוו סָאװ
 טכיירגרעד טשרע טרעװ תומילש עתמא יד ;(םלוג איה ןידעו) םלוג א
 סָאװ ,טאט עטונ עדעי .1 הווצמה םויק םעד ךרוד ,השעמ רעד ךרוד
 ערעכעה יד ןיא גנַאלקּפָא ןִַא טניפעג ,ןשטנעמ םעד ךרוד ןָאטעג טרעוו
 רעפעשַאּב םוצ ןרעטנענרעד ךיז :ליצ ןטסכעה םֹוצ טגנערּב ןוא ןרעפס
 עטסכעה עקיזָאד יד ןכיירגרעד ןוא .ץנַאלג ןכעלכיײלגרַאֿפמוא ןייז ןוא
 ןענייז ,''םיהלא תוארמ, פעַּב רעד רעטנוא טכיירטש ,תומילש ןופ הגרדמ
 עטיירּב,, יד ןופ רעדעי ךיוא רָאנ ,הלוגס ידיחי יד זיולּב טינ דנַאטשמיא
 | ,(בר ןומה) "'ןסַאמ

 זַא ,ןכיירטשוצרעטנוא ךיילג קיטיינ ראפ רעּבָא טלַאה יאּבג ןּבא
 רעכלעוו ,בוט םש ןּבא ףסוי טימ ןייז םיּכסמ טינ ןפוא םוׁשּב ןָאק רע
 -אּב טרעו שטנעמ רעד זַא ,/ארוקה ןיע,, ןייז ןיא רעטנוא טכיירטש
 ןּביול וצ ןעמָאנ סטָאג --- "'תילכתה תילכּת,, רעד ,ליצ רערעכעה ליפ ַא ַאד זיא סע ;רקיע רעד זיא סָאד טינ ,יאּבג ןּבא טגָאז ,קעװצצטּפױה רעד זיא רכש רעד טינ .2 תווצמה םויק רַאּפ רכש סלַא שפנה תראשה טימ ןעקנַאש
 ֿפיִצ רעטסכעה רעקיזָאד רעד טָא ןוא ,8 ןקעלּפטנַא וצ ץנַאלג ןייז ןוא
 ןיא עכעלסילשסיוא ןייז ;רכש ןקיטייז םוש ןייק ןיא טינ ללּכ ךיז טקיטייג
 ,עטצענערגאּבמוא יד -- ןייז ףראד טּפארק עקידנגעווַאב עקיצנייא
 ,רעסייה רעד ןיא ןקעלּפטנַא ןשטנעמ םייּב ךיז ףרַאד ,ףיסומ יאּבג ןּבא זיא ,טָאנ וצ עּביל עקידשפנ-תריסמ עקיזָאד יד ןוא .עּביל עקידשפנ-תריסמ
 ךיילג טּבערטש ןוא ''הבּכרמ , רעשלמיה רעד ןופ דליּבּפָא ןַא ךָאד זיא סָאװ ,רעדנוזַאּב ןשטנעמ ןדעי וצ ,ןכיילג סנייז וצ עּביל רענעּבעגעגרעּביא
 ,5 ןייֵלַא ךיז ןופ רערעייט ןייז םיא לָאז רבח ןייז זַא ,קרַאטש ןוא סיורג יױזַא ןייז םיא ייַּב ףרַאד עּביל .יד --- ךומּכ ךערל ּתבהאו :ן'ַאז םעד טימ שטנעמ רעד ךיז ףרַאד ןענענונַאּב םינ ןוא ,{ ןטייווצ םעד ןוא ןשטנעמ ןייא ןשיוװצ הציחמ עדעי עביל עקיזָאד יד ףראד ןשעלפיוא ,ןעמָאנ סטָאג ןּביול ןוא ןּביוהרעד --- פיצ ןטסכעה ןקיצנייא םעד וצ םיא טימ

 .106 ,105 ,58 ,ןטרָאד 1

 ,1:6 ,28 ,ןסרָאד 5

 .7--6 קרּפ ,הדובעה קלח ,ןטרָאד 8

 ,"םהינש ןיב לידבמה ךסמה ריסהל והנרל ערה תבהא תילכת עיגי ןאכ דע, :138 ,ןטרָאד 4

 ,"ברל ודובכו והער תלעות וישעמ לכבןווכושדע הכהאה תאמ הלעתו פרנתו ומצע תא בהאיש הממ רתיו וחער תא בהאיש לבאו :139 ,ןטרָאד *
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 יד ןיא גנַאלקרעדיװ ריא טניפענ עביל עקידשפנ-תריסמ יד טָא

 יו ןענייז ןותחּתה םלוע רעד ןוא ןוילעה םלוע רעד ,, ,ןרעפס עשלמיה

 ."ףיונוצ שינָאמרַאה ךיז ןסיג ןדרָאקַא ערעייז סָאװ ,ןטנעמורטסניא ייווצ

 טקעוװרעד ,עינָאמוַאה ןוא גנוקיניירַאפ וצ ןּבערטש סָאד ,טָאג וצ עּביל יד

 עשידרע וצ עּביל יד סָאמ רעּבלעז רעד ןיא ןכייה עשלמיה יד ןיא ךיוא

 -- ,',םיהלא תוארמ,, םעד ןיא רימ ןענעייל --- ,גיוא סָאד,, .רעניֹווװַאּב

 יד ןופ טקרעמַאּב ךיילג טרעו ,טדנעוװעג ןעלמיה יד 'וצ זיא סאו

 ךיז וצ קילּב סטָאג טעזרעד ,טָאג טכוז סָאװ ,גיוא סָאד ;ןכייה עשלמיה

 טקעלּפטנַא -- ךיז ןענעגענַאּב ןקילּב ייווצ עקיזָאד יד ןעוו ןוא ,טדנעוועג

 סָאװ ,טכיל ערַאּברעדנּוװ סָאד ץנַאלג ןוא טכַארּפ רעצנַאג ןייז ןיא ךיז

 רָאט םדאדּב ןייק סָאװ ,ןעמָאנ סטָאג ןקילייה םעד ןיא ןגרָאּברַאפ זיא

 . ןעגנערּב טינ ןּפיל יד ףיוא םיא

 לַאסרעוװינוא םעד ,ןעעז רימ יו ,טכיירטשרעטנוא יאבנ בא

 -טלעוו ןצנַאג ןרַאפ טָאה ? ןטָאּבעג עריא טימ הרוּת יד סָאװ ,טײטַאּב

 ןיא לכש ןכעלשטנעמ ןטשּפ ןטימ זַא ,ייּברעד רעּבָא טנרָאװ רע ;לַא

 ןטלַאהַאּב ןענייז סָאװ ,תודוס עפיט יד ןפיירגַאּב וצ דנאטשמיא טינ ןעמ

 ךיז טסיילפ יאבנ ןּבא לּבוקמ רעד .תווצמ עריא ןיא ןוא הרוּת רעד ןיא

 םערָאװ ,לכש ןפיוא ןזָאלרַאפ טינ ךיז ןָאק שטנעמ רעד זַא ,ןזייוורעד וצ

 ץנַאג ןענייז ןריפסיוא ןוא תורבס ענייז ןוא ,טפָא ױזַא טזיירג ?כש רעד

 -סנּבעל עלַאער יד עגונ ןענייז סָאװ ,ןגַארפ ןיא וליפַא קיטכיר טינ טפָא

 ןעוו ,ןזָאלרַאפ טינ םיא ףיוא ךיז רָאט ןעמ זַא ,אטישפ ַא ,ןעננוניישרטד

 :ַאּב ןענייז סָאװ ,תודוס יד ןוא תווצמה ימעט ןגעו ךיז טלדנַאה סע

 עקידלכש ןוא הריקח ךרוד טינ .* הרוּת רעד ןופ ןטָאּבעג יד ןייא ןטלַאה

 ןעניפעג ןעמ ןָאק -- רעּביא לָאמ ערערעמ יאּבנ ןּבא טרזח --- תורבס

 -םענ רער ןופ ןפיט עקידתודוס יד זנוא רַאפ טקעלּפטנַא סָאװ ,געוו םעד

 ,51 ,26 'טָאק ,תילנּתה קלח ,ןטרָאד 1

 'יד זיא ןנױא יד ןיא םיא ייּב םָצו ,יאּכנ ןּבא רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ זיא'ס 2

 הרות ןוא בה?ּבש הרוּת יד, .בהכּכש הרות יװ קקיסכיװ יװַא םעמכ הַּפ לגנש הרוה

 ךי ןענָצק סָאװ ,רעדירּביסגניליװצ יװצ ןענַײז -- רעטנוא רע םכירטש -- הֹּפ לכבש

 םָאה בתפּבש הרות יד ;"ןסיײװצ םעד ןָא ןריטסיסקע םינ ןָאק רענייא ןוא ןדיישעצ טינ

 בתבבש הרות ןיא) ,'הַּפ ל2בש הרוּת רעד קנַארַא רָאנ טקעלּפטנַא ם"עו רעד רַאּפ ךיז

 ךָאד טנעלפ ,לּבוקמ רעסײה ַא .(הפ לעבש תהרות ידי לע םא יכ םלועב תלגנו תעדינ

 עז) ארמג רעד ןופ תוינוס ןוא תוכלח יד רעביא שכענ עצנַאנ ןעגנערּברַאֿפ יאּבנ- ןּבא

 תליפאו הֹליִל ןושיאב אסרגמ ימופ קספ אלדג ג"בקעי תעלוּתת ןייו ןופ ףוס םוצ

 | .("אברו אייבא תויווחב

 רבד םוש וניִתעַרְב לוקשל ונל ריסא; ;20 'ַאק ,תילכתח קיח ,,ןטרָאד 8

 ,"היטעטבו תירתסב רוקחל ילכשח ןויעח רתא ךשמהלו הרותח ירברט
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 ןוא תרוסמ רעקילייה רער' ןופ ףליה רעד טימ טרעיינ ,חרוּת רעכעל
 ןפיירגַאב וצ דנאטשמיא טינ זיא לכש רעכעלשטנעמ רעד לייוו ,חלּבק

 טסעלּפטנא אוה ךורּב שודקח ייז טָאה ,הרוּתה תודוס יד ןעוועטנורגרעד ןוא

 תורוד עננַאלדעננַאל ןופ ךשמ ןיא ךיז טיצ םיא טניז ןוא ,ונּבר השמ רַאֿפ
 .םיוא עּביל טימ טרעוו סָאװ ,הלּבק ןוא חרוסמ ןופ טייק יענעדלָאג יד
 - ,ע"תמאה תמכח, רעד רעּביא ןכַאװ סָאװ ,רודה יקידצ יד ןופ טיהעג
 רעצנַאג רעד רַאפ םערוט-טכייל רעתמא רעד זיא ,'תמאה תמכח,, יד ,יז
 רעטכעוו רעיירט רעד ןוא רעזייווגעוו רעטסרעכיז רעד זיא יז ,,? הסוא

 טרעכיזרַאפ ,הלּבק יד .? הרוּת רעקילייה רעזנוא ןופ תורצוא יד רעּביא

 טלטב רע ןוא ,ןסיו ןתמא ןופ ?ָאווק רעקיצנייא רעד זיא ,יאּבנ ןּבא
 ןריפרַאפ ךיז טזָאלעג , ןּבָאה סָאװ ,יד ףיוא ןרָאצ סיורג טימ ןַא רשפרעד

 -ברוד טסייג ''ןשירענניל , ריא טימ טזָאלעג ןוא ,'תינווי תמכח רעד ךרוד
 ,חשמ תרוּת עצנַאג יד ןעגנירד |

 טריזימעלַאּפ סָאװ ,רעטשרע רעד טינ ךעלריטַאנ זיא יאּבנ ןּבא
 ענייז ןיא ךיז ןרעה ךָאד ;רעגנעהנָא עריא ןוא "'תינווי תמכח,, 'רער ןגעק

 ייּב סָאװ ,סָאד ןוא ,רענעט עיינ ץנַאג ןלַאּפנַא עטרעטיּברַאפ ןוא עזייּב
 ןעועג ךָאנ זיא תורוד עקידרעירפ יד ןּופ רעקיטסימ ןוא ןסקָאדָאטרַא יד
 ""שרוקה תדובע , לעּב .םעד ייּב סיױהַא ןיוש טערט -- ,ןקרעמַאּב וצ םיוק
 םעד ןיא ,תמא ,טזײװַאב יַאֹּבג ןּבא ,טלוּב ןוא ףרַאש (םיחלא תוארמ)
 עשיפָאזָאליפ ןיא תואיקּב עסיוועג "שדוקה תדובע , ןופ לייט ןטשרע
 ,שובל ןשיטסיעטנַאּפ א ןגָארט סָאװ ,ןעפנַאדעג סיֹורש טגָאז ןוא ,ןגָארּפ
 פפמעטש םעד ףראש ץנַאנ ייברעד טנַארט קרעוו עבלעז סָאד עקַאט רָאנ
 "חווֲאו טימ םיא סיוא טצַארטש סע ,םענַאּב;טלעװ ןטצענערגַאּב גנע ןופ
 -עסיוא סָאװ ,ץלַא וצ ?וטיּב ןכעלטכַארַאפ ןוא טייקנדירפוצטסבלעז רעקיד
 פערוטלוק רעד ןופ טפול עקידנקיטש ירד ךיז טליפ סע .תומַא 'ד ענייז
 טינ עיפאזאלימ רעד ףיוא ןָא טלאפ יַאֹּבג ןְבא ,הביבס רענענאטשעגּפָא
 -מָאק ריא ןופ ןצענערג יד טימ- ןענעכער טינ ךיז ליוו יז סָאװ ,רַאפרעד

 ןפיוא ךיוא עלָאר עקידנשרעה ַא ןליּפש וצ ךיז טסעמרַאפ ןוא ץנעטעפמ
 .נא ףיױא ןוא 'תינוי תמכח,, ףיוא טקוק רע ;ןגארפ-הנומא ןופ טיּבעג
 ייז ןיא טעז רע לייוו ,לוטיּב ןוא גנוטכַארטּפ טימ ןטּפַאשנסיװ ערעד
 םעד ןופ ןעיירעליּפש עקיטשינ סלַא ייז טרעלקרע ןוא ,טינ טרעוו םוש ןייק

 ;ןסײצ םונבר השמ ןופ הלּבקה תלשלש יד ןּבעג ייברעד םווורּפ יאֹּבג ןבא 1/
 ,08-77 ףד ,ןטרָאד) קיטסימ ר;שידײ ןופ םייקיהרוסנ יד שיטקָאפ רעּבָא םינ רע

 57 ףד ,ןטרָאד 2

 ,װ'א 111 ,33 ,26 ,9 ףד ,ןטרָאד 5
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 ענייז ןוא ם"ּבמר םעד ןייז ?חומ טינ ןָאק רע ,לכש ןקידהוַאנ סנשטנעמ

 ןופ טשּפ םער ןשטייטסיוא םייּב ץּבָאה ייז סָאװ ,ראפרעד ! רעגנעהנָא

 סוטסירַא , טימ גנַאלקנעמַאזוצ ןיא יז ןעגנעיוּב וצ ךיז טסיילפעג הרוּת רעד

 .(וילבהו ויפויזו וטסירא יָרְבֹד םע) ''סנגיל עשלַאפ ענייז ןוא ןטייקשירַאנ

 שטנעמ ןייק זַא ,טגכערעג טָאה --- םעּכ טימ יַאּבנ ןּבא טגָאז --- ינומיימ ,

 ןוא ,2 ''תויַאר עשירַאנ,, סוטפירַא ןדנעוּוצּפָא דנַאטשמיא טינרָאג זיא

 תערצ יד סָאװ ,ןעקנַאדרַאפ וצ סע ןעמ יטָאה ,ם"במר טעד ,טיא עקַאט

 ךיז טָאה ןעמ ;לארשי קלָאפ ןצנַאג םעד רעּביא טײרּפשרַאּב ךיז טָאה

 -רעטנוא ןּביױהעגנָא טָאה ןעמ ןוא הרוסמ רעקילייה רעד ןופ טדנעװעגּפָא

 םעד ןופ תורבס עׂשירַאנ .יד טימ הרוּת רעד ןופ ןרעיומ יד ןּבָארגוצ

 רעגנעהנא ענייז ןוא ם"ּבמר רעד סע טָאה סָאד .? ךירג םענעטלַאשרַאפ

 לארשי תמכח ןשיװצ דיישרעטנוא ןייק ָאטינ זיא'ס זַא ,ןזייוורעד טלָאװעג

 - ןַא ךוא ,(?ארשי ימכח תמכח ינויה תמכח יכ) עיּפָאזָאליפ רעשיכירג ןוא

 ערעזנוא ןופ הרוּת רעד טימ םּכסה ןלופ ןיא ךיז ןעניפעג תועד סוטסירַא

 ןּבא ןרָאצ סיורג טימ סיוא טפור --- ןגיפ ַא רעּבָא ןיא סָאד .םיאיבנ

 עשירענגיל ןוא עשלַאפ עקיזָאד יד ,עיפָאזָאליפ עשיכירג יד --- יאבג

 רעד ריא זיא ןטָאּברַאפ ןוא ,ןעוועג דמעופ קידנעטש זנוא זיא ,המכה

 ,רעקיטכרָאפסטָאג רעדעי -* הנחמ רעקילייה סטָאנ ןיא גנַאגנירַא

 ,עיפָאזָאליפ יד ןדיימ ףרַאד ןעמ קראטש יװ סייוו ,יאּכנ ןּבא טרעלקרע

 ,הנומא רעד ןופ תודוסי יד תוסדוקיּפַא ריא טימ רעטנוא טּכָארג יז ?ייוו

 נוא זיא סָאװ ,''תמאה תמכח,, יד רָאנ טריפ געוו ןקיטכיר ןפיוא זַא ןוא

 ,לארשי קלָאפ םעד זיולּב טרעהעג ןוא יניס גראב םייּב חלּכקּב ןבעגעג

 ,5 ןעוועג הכוז טינ ריא וצ טָאה המוא רעדנַא םוש ןייק ןוא

 טיול ,ןעמ ןָאק גנופַאשַאב-טלעוו ןוא רוטַאנ ןגעוו ןסיוו עתמא סָאד

 רָאנ ,קיזיפ סוטסירַא ןיא טינ ןעניפעג ,גנונייצרעּביא רעטסעפ סיאבג ןּבא

 ,הרוּת רעכעלטעג רעד ןיא טקעלּפטנַא זיא סָאװ ,''תישאוּב השעמ , ןיא

 םעד ןגעװ סעּכ ןוא האנש טימ טרער "שדוקה תרובע , לעּב רעד ןוא

 400 ,69 ,65 ,ןטרָאד) ג"בלר םעד ףיוא יאּבנ ןּבא ןָא םלַאפ ףרַאש סרעדנוזַאּב 1

 ,"'םשיחכהלו םהילע קולחל רשפא יא ויתפו וטסירא יתפומש, 2

 הנוטאה ישרש רותסלו רוקעל .,,הרותה תמוח סורהלו ליפחלע ;57 ,ןטרָאד 3

 השרפו הטשפתנ רשא ותערצ איהו םילכסה יישקהו רוראה ינויה יתפוממ עודיכ הרותהו

 ,"ונתמואב

 תפיוומה הטכחהו ,,'ד להקב אובל הרוסאו הרוו איה הירכנע ;:75--74 ,ןטרָאד 4

 ,"ןמו םושב הרתוה אֹל תאוה היודבה



 202 ןרי ייב רוטַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 ,ייצרע עשילביּב יד גנַאלקנעמשזוצ ןסיוועג ןיא ןעננעדּב ווּורּפ סמ''במר

 -נסיוו רעשיכירג רעד ןופ תוחנה יד טימ גנופַאשַאּביטלעװ ןגעוו גנול

 עקינייא יאּבג ןּבא טרזח -- (' םיכובנ הרומ,, רעד ה"'ד) רפס ןייז .טפַאש

 ,לארשי קלָאפ ןצנַאג ןרָאפ ףננ ןבא רעד ןרָאװעג זיא --- רעּביא לָאמ

 ןכטמ ןוא ןעגנַאפעג ןעמענ סָאװ ,ץענ עכעלרעפענ יד ןענייז דייר ענייז

 1 תושפנ עקידלושמוא עליפ ןעלכיורטש

 -לוק יד וצ ,ןטפַאשנסיװ ''עדמערפ,, וצ לוטיּב ןסיורג םעד ןיא טָא
 ןקעלּפטנַא ,םוחּת ןשידיי םעד רעסיוא ךיז ןעניפעג סָאװ ,תורצוא עלערוט
 ןצנַאנ םעד ןעמונרַאפ ןּבָאה סָאװ ,ןצנעדנעט עיינ יד טלוּב ץנַאג ןיוש ךיז
 רעקידרעטעּפש רעד ןופ ןּבעל ןשידיי ןטרעדנוזעגּפָא םעד ןיא ןָאנּבױא
 ,טייקמשזקרעשפיוא עכעלסילשסיוא יד ךיוא זיא שיטסירעטקַארַאכ .הֿפוקּת
 ןיוש ןּבָאה רימ .שפנה לוגליג ןופ םעלּבָארּפ רעד טקנעש יאּבג ןּבא סָאװ
 טָאה סע טייטַאּב ןכעלטלעולַא ןלַאסרעװינוא ןַא רַאֿפ סָאװ ,ןעזעג רעירפ
 תווצס יד םייקס .תווצמה םויק רעד גנוױשנָא-טלעװ סיאּבג ןּבא ןיא
 ,לארשי ירוכּב ינֹּב ,קלָאפ עטלייוורעדסיוא סָאד רעּבֶא ךָאד זיא הרוּתה
 עקילייה יד הנּתמ עטסרעייט יד סלַא זיא םיא סָאװ ,""רניק טּבילעג ,, סטָאג
 םעד ןסָאלשעג טָאה סָאװ ,לארשי קלָאפ סָאד .ןרָאװעג טקנעשעג הרוּת
 קידצ , רעד עקַאט רַאפרעד זיא ,הרוּת רעכעלטעג רעד טימ דנוּב ןקיּביײא
 .8 טלעו רעד ןופ רעצישַאּב ןוא רעטיה רעטסיירט רעד ,''םלוע דוסי
 -ַאֹּב רעדנוװ ןָאק רע ,,תישארב השעמ ,, ןייז חנשמ דנַאטשמיא זיא רע
 םעד ,םיא ֹוצ ענכנ ךָאד ןענייז טלעוו רעד ןופ ןצעזעג יד ?ייוו ,ןזייוו
 אלמלא) ןּבָאה טינ םויק ןייק דרע ןוא למיה ןענַאק ריא ןָא סָאװ ,הרוּתיןתח
 -ַּפָארַא זיא ?ארשי קלָאפ ןופ המשנ יד .(ץראו םימש ומייקתנ אל הרות
 ןופ לאווק ןטסנגרָאּברַאפ םעד סיוא ,תולכיה עטסכעה יד ןופ ןגיטשעג
 ןכילנעג טינ זיא לכש ןייי .5 (חבהאהו רוחייה) "גנוקיניירַאפ ןוא עביל,
 יד טימ ןטכיױלַאּב ךָאד זיא רע םערָאװ ,תומוא ערעדנַא ןופ לכש םעד וצ

 היה רשא אוחה רפסב וכרדְכ ,,,תומושפח ונילע ברה םקע יכא 1126 ,ןטרָאד 1
 ברה ירבד ויח רבכוא 2124 ,ןברָאד ,"לשכמ רוצלו ףגנ ןנאל הזה לחה תולגב ונל
 "תושפנ דדוצל תורומכמו לשכמ רוצלו ףגנ ןבאל

 ,21 ,ןטרָאד 5

 יד זַא ,גנונימ עטײרּפשרַאּפ יױזַא רעקיטסימ עשידיי יד ייּב ,עקיזָאד יד 5
 ןופ תומשנ יד יװ לַאװק ןרענײר ןוא ןרעכעה ַא ןופ ןעמַאמש תומשנ עשידיי
 ;רימ ןענעײל "רומא, זשרּפ ןיא ,"רהוא ןיא ןיוש רימ ןענעגעגַאּב ,רעקלעפ ערעדנַא
 ןימע ראש לכו ןישידק רַתַאֹמ ןישידק ןיתמשנ ןול ביהי ה"בקד לארשי ןוניא ןיאכז,
 ןוהתמשנ} ;ןכנרטשעגרעטנוא רעסטייוו טרעוו "סחנפ} השרּפ ןיא *,,.יודוקיפ רבעמל ןיגב

 ,"אשידק אניצוב ונט וריוגתא לארשיד
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 ןעו .טכַאמ רעכע;סילשסיוא טימ םיא ןעקנעשַאּב סָאװ ,הרוּתה תודוס

 ,'שרוק תירּב, םניא ןשלעפ ,געוװ ןקיטכיר םנופ ּפָארַא רעּבָא ןעייג ןדיו

 "עג עריא טינ ןקיפרעד ןוא הרוּת רעד טימ ןסָאלשעג ןּבָאה ייז סָאװ

 "רעּביא ןרעוו ןוא טכַאמ עכעלרעדנּוװ רעייז ןָא ייז ןרעוו ךיילנ --- ,ןטָאּב

 ךיז טָאה .(םידבעל םידבע םה ירה) טכענק וצ טכענק רַאפ ןבעגעג

 זיא ,תוחילש עסיורג ריא טליפרעד טינ ןוא טקידניזרַאפ המשנ עשיריי א

 ןשַאוונייר טינ ךיז טעװ יז זיּב ,לאװק ריא וצ ןרעקוצקירוצ הוּכּב טינ יז

 "רע רעד רעּביא ןרעדנַאװ וצ טּפשמרַאפ רַאפרעד זיא יז .דניז עריא ןופ

 ךיוא וליפַא טרעיינ ,ןשטנעמ ןיא רָאנ טינ ןרעוו ?גלוגמ ,טלעוו רעשיד

 יד ןכיירגרעד ןוא ןרעװ טרעטיילעג ןצנַאנ ןיא טעװ יז זיּב ,תויח ןיא

 סעצָאוּפ םעד ךרוד ןלעװ סע יװ םעדכַאנ .תומילש ןופ חנרדמ עטסכעה

 ןזייוושּב ךיז טעוו טלָאמעד --- תומשנ עלַא ןרעוו טקיניירעג םילונליג ןופ

 עלַא ןלעו ןייטשפיוא ;רוד ןּב חישמ ,לאוג רעטרַאװרעד גנַאל רעד

 אטח, םעד ךרוד ןענייז סָאװ ,רעּפרעק ערעייז ןוא ,ענעּברָאטשעג

 שינעליופ רַאפ זייּפש ַא ןרָאװעג ,חוחו םדא ןופ דניז יד ךרוד ,''ןומדקה

 רעשלמיה רעקילָאמַא רעייז וצ ןרעקמוא רעדיוװ ןלעוו --- םערעוו ןוא

 לגיּפש ַא ןעװעג ןענייז רערילג ןוא םירבא ערעייז עלַא ןעוו ,טייקנייר

 ,1 'הבּכרמ ,, רעכעלטעג רעד ןופ דליּבנּבע ןוא

 1 וו
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 רעד ןעוועג זיא יאּבג ןּבא זַא ,ןזיוועגנָא רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ

 -עגנָּא טָאה קיטסימ עשידיי יד סָאװ ,גנוטכיר רעיינ רעד ןופ רעגאזנא

 ערנע ךָאנ .תפצ ןיא -- רעטנעצ ןקידנטיידַאּב םעיינ ריא ןיא ןעמונ

 עשיריי טרעדנוה ייוד יו רעמ םינ טּבעלעג ןבָאה תפצ ןיא ןעוו ,1

 ןייז ןיא תפצ ןגעוו ןּבעגעגרעביא דיי רעשינעילַאטיא ַא טָאה ,סעילימאפ

 טָאטש יד :םיטרּפ עקידנגלָאפ עניטסעלַאפ רעביא גנובײרשַאב-עזייר

 ץלַא סָאד --- ןטכורפ יילרעלּכ ,למיוּב ,ןייוו ,טיורּב :בוט-5ּכ טימ לופ זיא

 טלָאװ קשמד ןייק טרָאּפסקע רעד טינ ןעוו זַא ,ןסַאמ עסיוונ עניױזַא ןיא

 עשידיי ךס א ןַארַאפ ָאד ןענייז סע .םנח יצחּכ ןפיוקרַאפ טזומעג סע ןעמ

 םעד טינ ןּבָאה סָאװ יד .קשמד ןופ הרוחס ןעגנערב סָאװ ,םירחופ

 יד ,תוכאלמ טימ ךיז ןעמענרַאפ ,רחסמ ןריפ וצ ףיוא לַאטיּפַאק ןקיטיינ

 רעדיינש .טעּבױַאיגָאט טימ ךיז ןעמענרַאפ טנעה עטנוזעג ןבאה סאו

 ןעניפעג וצ ןענעכער סָאװ ,רעֶּבֶא יד ;הסנרּפ ןבָאה ךיוא ָאד ןענאק

 --תודמלמ ךרוד ךיז ןרענרעד וצ ןפָאה רעדָא טפעשעג ַא ןיא עלעטש א ַאד

 .42-39 'ּפַאק ,הדובלה קלח ,ןטרָאד }
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 טינ רעהַא ןפרַאד עקַאט רַאפְרעד ,ןכיירגרעד ליצ רעייז רעווש ָאד ןלעוו
 ,טנַאה רעד ןיא הכאלמ ןייק טינ ןוא טלעג ןייק טינ ןּבָאה סָאװ ,יד ןעמוק
 ,1 "ןזָאלרַאפ טָאטש יד ןזומ ןלעוו ןוא ,ןּבָאה חטרח ךָאנרעד ןלעוו ייז לייוו

 ןיא טָאטש ענעפרָאוװרַאפ עניילס יד טא אקווד זיא רעּבָא דלַאּב
 סָאװ ,ןשטנעמ רַאֿפ דָארג רעטנעצ-סגנילּביל רעד ןרָאװעג לילג ןטייוו
 ;'טנאה רעד ןיא הכָאלמ ןייק טינ ןוא טלעג ןייק טינ, טאהעג טינ ןּבָאה
 -עגנייַא ןעוועג ןוא הזה םלוע ןופ ןָאטעגסױא ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ
 ןייק טינ .תומולח עשיטסימ ןוא תוסיבד רעקידתובהלתה ןיא טנעוו
 ,תפצ ןייק ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןּבָאה םירחוס ןייק טינ ןוא תוכָאלמ יִלעּב
 רעד זַא ,שוחּב ןעזעג ןּבָאה .סָאװ ,תומולח ילעּב ןוא רעקיטסימ טרעיינ
 עסיורג יד ןזייוואב ךיז ןלעװ דלַאּב ןוא ,טנעָאנ ץנַאנ ןיוש זיא ""ץס,
 יד ןוא םיאיבנ עכעלטעג יד טגָאזענסיױרַאפ יז ןּבָאה'ס סָאװ ,רעדנּוװ
 ,טרָאד ,''תמאה תמכח,, רעד רעּביא רעטכעוו עיירט יד -- רענעמ עקילייה
 טראד .תונורכז עטלַא טימ טלופרעּביא ןעוועג טפול יד ךָאד זיא ,תפצ ןיא
 רעד ןופ ךיז ןּבָאה סָאװ ,םייסַא עטלַא יד ןופ ןענַאטשעג ניו יד זיא
 טפעוװשעג טָאה ָאד ;טריפעג ןבעל שיטעקסַא ןֵא ןוא .טרעטייוורעד טלעוו
 גנַאג"נעוו ןבלַאה א ןיא ןיאחוי ןּב ןועמש 'רסלסעלטעג םנופ טסייג רעד
 עקידתודוס יד ךיז טָאה טנעָאנ רעד ןיא ץנַאג ןוא ,ןגעלעג רבס ןייז זיא
 ןטלַאהַאּבסיױא .אנוש ןרָאפ ףךיז טָאה ןַאמ רעכעלטעג רעד ּוװ ,ןענופעג לייה
 ןוא .ןפַאשַאכ ,קיטסימ ןופ הרוּת יד ,'רהוז, ןראּברעדנּוװ םעד ןוא
 -רעדנווװ סָאד ןעשעג טעוװ דלַאּב !גָאט רעטיורג רעד טמוס דלַאּנ -- טָא
 ,ייז !רטס רעכעלטעג רעקיזָאד רעד תואיבנ טגָאז סע סָאװ ןגעוו ,ערַאּב
 ,טלמַאזרַאפ תפצ ןיא ךיז ןּבָאה טָאװ ,"ןיציק יבשחמ , ןוא רעקיטסימ יד
 זומ ..,לאוג ןקידנעמוק םעד ןופ טירט יד טרעהעג ךעלטייד ןיוש ןּבָאה
 יד ןגרָאז ןעמ ףרַאד ,גאט ןסיורג םעד וצ ןטיירג סנטייצַאּב ךיז ןעמ
 . ןייז חבושּתּב ריזחמ זומ ןעמ ;ןרעװ וצ טזיילרעד ןייז יואד לָאז טלעוו
 סָאד ןפרַאד .םיפוניס ןוא םיתינעּת יד ךרוד דגיז ןופ טלעוו יד ןשַאוונייר
 וד ןיא ןעגנורדעגניירַא ןענייז טָאװ ,רודח יקידצ יד ךיז ףהיוא ןעמענ
 יד ףיוא עיּפשמ זיא ןליוו רעייז ןוא ,"רּתסנה תמכח,, ןֹופ ןשינעפיט
 טקיטלעװעג טָאה עזעקסַא ןוא תושירפ ןופ טסייג רעד .םינֹוילעה תופלוע
 רעד ןרָאװעג רדלֲַאֹּב זיא סָאװ ,זיירק ןשיטסימ ןקיזָאד םעד רעניא
 םילבוקמ עטסקידנטיידַאּב עלַא רַאפ טקנופלמַאז ןוא רעטנעצ רעטסבושח
 סוכבלמ המלש לָאּפָאגַאירדַא ןֹופ ןעמוסענ זיא ןיהַא .טייצ רענעי ןופ
 טיילנַאפ ,ורַאק ףסוי קסוּפ .רעטמירַאּב רעד ,רערעראפ רעקידתובחלתח

 ,'ב 'םע ,16 ףד ,"םילׂשורי יהבש, 1
(20) 
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 ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה סָאװ 'דיגמ,, ןגנערטש שיטעקסַא ןייז ןופ

 םנופ ןריפרַאפ ןזָאל טינ ךיז לָאז רע ,"ןוז ןטּבילעג ,, ןייז ןענערָאװ

 ,טלעוו רעד ןופ תוואּת יד ןופ ןרעטייוורעד ךיז רעמ סָאװ ןוא ''ערה רצי,

 ,1 רעסַאװ קנורט רעקירעּביא ןַא ןעוועג טנכעררַאפ ךיוא זיא סע עכלעוו וצ

 ןעוועג םש-הגוק ךיז טָאה סָאװ ,ךישלא השמ ,דימלּת סורַאק טָאה טרָאד

 תושרד עקידרעייפ ןטלַאהעג ,''השמ תרוּת,, הרוּת ףיוא שוריּפ ןייז טימ

 -רעד וצ ידכּב ,ןייז הבושּתּב ריזחמ לָאז ןעמ ,םלוע םעד טנרָאװעג ןוא

 יבא-רוד 'ר שישי רעד ןעמוקעג ךיֹוא זיא תפצ ןייק .הלואג יד ןרעכיג

 ,לּבוקמ רעקידתובהלתה ןוא ידומלּת רעטמירַאּב רעד ,(ז'בדר רעד) ארמיז

 ?"תולכיה ,, עשלמיה ןּביז יד ןוא ''תוריפס , ןעצ יד ןעגנוזַאּב טָאה סָאװ

 ןטיוק טסַאפרַאפ טָאה רע סָאװ ,? ''תוכלמ רתכ , ןמיה ןטנַאקַאּב ןייז ןיא

 -ַאירדַא ןופ ןעמוקעג ךיוא זיא תפצ ןייק .? עמעָאּפ סלוריבג ןופ רעטסומ

 השמ ןּב המלש רעקיטסימ ןוא רעטכיד רעטרעטפיינַאּב רעד לָאּפָאנ

 ."ידוד הכל , ןמיה ןייז טימ טכַאמעג טמירַאּב ךיז טָאה סָאװ ,ץיּבַאקלַא

 -ניא רעקיזָאד רעד ןופ ןּבעל םעד ןגעוו םיטרּפ קיניײװ רעייז ןסייוו רימ

 םנופ ּבייהנָא ןיא ןרָאּבעג .טייקכעלנעזרעּפ רעטּבַאנַאּב ןוא רעטנַאסערעט

 ןגיוצעגפיוא ךיז ץיּבַאקלַא טָאה ,* ה"י ןט16 םנופ טנעצרָאי ןטייווצ

 ףסוי טעקסַא ןגנערטש ןוא לּבוקמ ןטנַאקַאּב םנופ החנשה רעד רעטנוא

 ןופ תודוס יד ןיא טפיטרַאפ ךיז ןרָאי עגנוי יד ןיא ןיוש ןוא ,קַאציטייט

 ןוא ורַאק ףסוי טימ טעדנײרּפַאּב ךיז רע טָאה לָאּפָאנַאירדַא ןיא .חלבק

 ,"רּתסנה תמכח,, ןיא ןעוועג קסוע קרַאטש ךיז ןּבָאה ןעמַאזוצ עדייּב

 סעציכַאקלַא -- טנעמוקָאד רעטנַאסערעטניא ןַא תודע טגָאז םעד ןגעוו

 -ַאב-שיטעטַאּפ ןיא טלייצרעד רע ןכלעוו ןיא 5 זורכ רעטכעלטנפעראפ ַא

 ןעמטזוצ עדייּב ןענייז ודַאק ףסוי ןוא רע ױזַא יװ ,?יטס ןטרעטסייג

 ,וה"א 11 ,5 ,'םירשמ דיגמק עו 1

 גנולמַאז רעד ןיא שקּורדעג ןטשרע םוצ זיא "תוכלמ רתצא םז"בדר םעד 2

 ,(1703 ,קידענעװ) "ןומדק רואמ

 ארטיזייבא ךױא םדער ןעמעלּבָארּפ עשישסימ ערעדנַא ןוא תוריפס יר ןנעװ 8

 ןגנװ שוריּפ רלשיטסיט ַא ןּבעגעג םרעװ סע ּוװ ,"דוד ןגמ} ןײז וצ עדעררָאּפ רעד ןיא

 .(1713 ,םַאדרעטסמַא) ב"א ןשיערּבעה םעד ןופ טײטַאּב םעד

 זַא ,טנַאקַאּב זיולּב זיא סע ,טלעטשענטסעפ טיִנ יא רָאיטטרוּבעג סעציבַאקלַא 4

 קרעװ טשרע ןייז תונמ.חלש רותּב ןּתוחמ ןייז טקישעג רוחביןתח סלַא רע טָאה 1529 ןיא

 ,1592 ךָאנ רעטלע ןֿפיט ןיא רע זיא ןּברָאטשעג ,רּתסֹא תלנמ ףיוא שוריּפ ַא ,"יולח תונמ,

 תוחול ינש; ןופ עּבַאנסױא רעמַאדרעטסמַא רעד ןיא טקורדעג ןטשרע םוצ 5

 עלא ןיא רעטעּפש ןוא (101 ,1731) "םימי תדמה; ןיא ךָאנרעד ,(18) ףד) "תירבה

 , תועובש ןיקיּת, ןיפ ןּבַאגסױא
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 טָאה ,ץיּבַאקלַא ,רע ןוא ,תועובש ןופ טכַאנ רעטשרע רעד ןיא ךַאו ןעוועג
 ףסוי ,חילש ןשלמיה םעד ןעז וצ ןגיוא .ענעגייא ענייז טימ היבז יד טַאהעג
 העש יד זא ,הרושּב יִד טגָאזעגנָא יז טָאה רענעי ןוא ,'ריגמ,, סוראק
 וקיספת אלו) לארשייץרא ןייק ןזָאל ךיז ךיילג ןפרַאד ייז ןוא ןעמוקעג זיא
 ךיילג טָאה ץיּבַאקלַא .(תווש םיתעה לכ אל יכ לארשי ץראל ולעו עגר
 ףע טָאה לארשייץרא ןייק קידנעמוק ןוא ,לעפַאּב ''סריגמ,, םעד טליפרעד
 עשיטסימ לָאצ עקידנטיידַאּב א טסאטרַאפ טָאה רע .תפצ ןיא טצעזַאּב ךיז
 ץותובע ,"רמחנ רצוא, ,המלש ןוירּפא, ,"יולה תירּב, :קרעוו
 ןוא ''הבושת, ,'הלּבקה תמכהל תומדקה , ,',תודוסי רֶׁשֲע; ,"הבהא
 ןרָאלק ַא .טּפירקסונַאמ ןיא ןּבילּבעג רעּבָא זיא יז ןופ בור סָאד 1 ערעדנַא
 1552 ןיא ןייז רעּבָא זנוא טיג םענַאּבטלעװ סעציּבַאקלא ןנעוו ףירנַאּב
 | .""םיבהא תליא , םיריִׁשה ריש ףיוא שוריּפ רעטקורדעג

 סָאװ --- ,ץיּבַאקלַא טנרעל --- ,ןַאמ רעקיטכרָאפסטַאג רעתמא רעד,
 ,הרוּת רעד ןופ ןטָאּבעג עקילייה יד טצירקעגנייַא ןענייז ץרַאה ןייז ןיא
 ןעמ טנעקרער ןכַאז יירד ןיא -..ןבעל ןיא ןענענעגַאּב טינ םיא ןלָאז םע ןקילגמוא ןוא תורצ ערעטָאוו ,ןרילרַאפ טינ טומ םעד לָאמנייק טעװ רעד
 -יורג ַא זיא רע ( ,תומילש ןופ הנרדמ רעטסכעה רעד וצ םיא ןריפרעד ןוא ,רבח ןייז ןעגנערּב ףליח ןגעוו זיא ןטכַארט ץנאל ןייז (2 ,תוואּת ענייז רעּביא טקיטלעװעג רע (1 ןַאמ ןעמורפ תמא םעד טכייל
 טכיירטש -- טרָאװ ןטימ ,דייר ןוא םישעמ ,ןעקנַאדעג ענייז ןיא ֹוינע רעס
 טאר ,ןייז קיטכיזרָאפ םרעדנוזַאּב שטנעמ רעד ףראד -- רעטנוא ץיּבַאקלַא
 רעד, -- ראד ןענייז רימ ,טלעוו רעד ןיא ןשינעפעשַאּב עֶלַא רעּביא ונוא טכיוהרעד טרָאװ סָאד ;הנּתמ עטסנעש סנשטנעמ םעד ךָאד זיא
 טכיירטש ױזַא  ,יאנג ןּבא יו = * (אללממ חור) ''טסייג רעקידנדייר
 -םיוו סָאד זיא הרוּת רעד ןופ תווצמ יד וצ עגונּב זַא ,רעטנוא ץיּבַאקלא
 פעב רעד יו עקַאט ןוא !' ןָאט ןקידתושממ םעד ןיא ךיז טרעּפרעקרַאפ סָאװ ,טקאסנליוו רעד ,חווצמה םויק רעד -- ה ש ע מ יד טרעיינ ,טייט -ַאֹב ןוא טייקכעלצונ ריא ןפיירגַאּב סָאד ,הבשחמ יד טינ עטסקיט

 ,162 ,| ,"המרנוּתב לארשי ישי ירבדא ןיז ןיא םענַאזָאר םיג קרעװ עקירעּביא םעציּבַאקלַא ןופ רעטסייר םעד 1
 א 'םע ,3/ ףד ,'םיבהא תליא; :
 ,רומלּת םעד ןופ תיכלה יד ןיא וליִפֲא םרעיינ ,ןטלַאהַאּב תודופי עפיט ןענייז ,(15 ,ןפרָאד) טרָא רעדנַא ןַא ןיא ץיבַאקלַא ןָא םוײװ ,הרוּת רעד ןיא  רָאנ םינ ,'ואצי שודק םוקממו זֹז אלב הז ןיאש םירפע ינש םה ..,תורות 'בה םהש ךידש ינש יר, :54 ,'םיבהא תליאא עו ,בתכֹּבש הרוּת יװ קיטכיװ רעקינַײװ םינ זיא הפ ט;בש הרות יד זַא ,ןָא טסָצ ץיּבַאקלַא ךיוא םזייוו יװַא ,יאבג ןּבא יװ ךיילג 8
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 תווצמה םויק רעד זַא ,רעּביא ץיּבַאקלַא ךיוא טרזח ''שדוקה תדובע ,

 ףיױא ןעגנונעפָאה ןוא תונוּבשח םוש ןייק טימ ןדנוּברַאפ ןייז טינ ףרַאד

 .אמונ הווצמ עטליפרעד יד ,''הוצמ --- חוצמ רכש , .רכש זיא'ס ןכלעוו א
 -נַאנופ טינ ןענָאק רכש רעד ןוא הווצמ יד םערָאװ ,ןיול רעטסעּב רעד זיא

 .םישעמ יד ,הווצמ יד :עּבלעז סָאד ןוא סנייא ןענייז ייז ,ןרעוו טלייטעגרעד

 רעזנוא ןופ לַאװק רעד ךָאד זיא טכיל ןוא ,טכיל ךָאד זיא סָאד --- םיבוט

 -ַאֹּב ,השעמ עטוג יר ןליפרעד ,חווצמ יד םייקמ ןענייז רימ תעּב ,המשנ

 זיא סָאד טָא ןוא ,המשנ רעזנוא הווצמ רעד ןופ טכיל סָאד ךָאד טנייש

 רעד רעּבָא טוט .תומשנ יד רַאּפ טיירגעגנָא זיא סָאװ ,ןדע-ןג רעד עקַאט

 חשעמ רעטכעלׂש רעד ןופ תוכשח יד טקעלפַאּב ןַאד ,הריבע ןַא שטנעמ

 "דנעמוא עריא ,שנוע ריא ךָאד זיא סָאד טָא ןוא ,המשנ סנשטנעמ םעד

 41 םירוסי עבעל

 תומכח, יד וצ לוטיב ַאזַא טימ טינ ךיז טלאהרַאפ ץיּבַאקלַא

 רעייז טנעקרענָא רע .יאּבנ ןּבא יו ןסיוו ןכעלטלעוו םעד וצ ,''תוינוציח

 ,,תומכח עשיי ד ר ע ןענייז ייֵז --- רעטנוא רע טניירטש --- רעּבָא ,טרעוו

 "ערגַאּב זיא הלשממ רעייז ןוא ,שמשה ל?גלג םעד רעטנוא זיולּב ןטליג ייז

 טפור --- טרָאװ עכעלטעג סָאד ,רעּבָא חרוּת יד ;חטש ןשידרע ןטימ טצעג

 ,3 "ןוז רעד ןופ רעכעה זיא ,,--- תובהלתה רעשיטסימ טימ סיוא ץיבַאקפַא

 טנייש -- טבכיל ןכעלטעג םנופ לַארטש רעקידנדנעלּב רעד ,הרוּת יד

 רעד ןָאק לנילפ עקידנרירעמיש עריא ףיוא רָאנ ןוא ,ןטלעוו עלַא רעביא

 ןופ לַאװק ןסיּבייא םוצ ןכייה עשלמיה יד ןיא ןניוהרעד ךיז שטנעמ

 ןַא ,רעכיז ןוא רָאלק זיא ץיּבַאקלַא רעקיטסימ םעד רַאפ .ןבעל ןוא טכיל

 סנשטנעמ םעד טייטשַאּב טָאנ ןענעקרעד ןוא ןשרָאפ םעד ןיא טינ

 רעשיפָאזַאליפ ךרוד טינ ןוא ,? טָאג וצ עב י רעד ןיא רָאנ ,תומילש

 רָאנ ,ןכיירגרעד תומילש עקיזָאד יד ןעמ ןָאק תורבס עשינַאל ןוא הריקח

 -ַאּב רעקידרעייפ ןוא זַאטסקע ןשימרוטש טעד ךרוד ,* "תוקיבד , ךרוד

 רַאפ ןלַאפ סע ןוא ,ץילּב רעד יו ?לענש ךרוד ךיז טסייר סָאװ ,גנורעטטייג

 ינפמ .,דחא רבד םא יכ ,םירבד ינש םניא רכשחו חוצמה יִכא 140 ,ןטרָאד 1

 יִכ .ההוצמ תוצמ רכש וומא חז לעו ,המשנל באשמ אוח רואחו רוא איה הוצמחש

 ח"הו ,,תומשנה ןרע ןג אוחו אוחו הילע לח תוצמה יהא -- הוצמה התושעב שמנח

 הלש שנועה איח איהו ךשחה תכמ הילע לוחת הריבעה חתושעב שפנה יכ ,חריבעב

 יףוס םהל ןיאש ןירוסייהי

 ,41 ,ןטרָאד 2

 שקשרק יאדסח א ּײגרעד ךיז טפוררַאפ ץיּבַאקלַא סָאװ ,טנַאטערעטניא זיא'ס

 ,(36 ,ןטרָאד)

 655 ,ןטרָאד 4



 209 ןדיי ייּב רומַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 -צולּפ טרעוו שטנעמ רעד ;סרעיילש עקידנליוהרַאפ ןוא תוציחמ עלַא םיא
 עקידנעעזלעה טמוקַאּב רע ,תואיבנ ןופ שדוקה-חור ןטימ ןעקנַאשַאּב גנוק
 ידכּב .ענעגרָאּברַאפ סָאד םיא רַאפ טניל טזױקלּבטנַא ןוא ןפָא ןוא ,ןגיוא
 תוטשּפתה ןוא זַאטסקע ןופ הנרדמ ַאזַא ןכיירגרעד ןענָאק לָאז שטנעמ רעד
 עטרעדנוזעגּפָא ןיא ךיז ןרעטייוורעד ,תֹודיחיּב ןּבעל רע זומ ,תוימשנה
 םעד ןופ טייו ,ץיּבַאקלַא טרעכיזרַאפ ,טרָאד ןוא ,רעדלעפ עליטש
 סנשטנעמ םער ךיז טפעהַאּב ,?מוטעג ןכעלניילק ןייז טימ ןּבעל ןקידשער
 .1 ןרעמכ ערעכעה יד טימ המשנ

 ,תודע טגָאז טניירפ עטנעַאנ ןוא םידימלּת סציּבַאקלַא ןופ רענייא
 -עגּפָא עליטש ףיוא ןזָאלקעװַא ךיז טּפָא עקַאט טנעלפ אפונ ץיּבַאקלַא זַא
 ןוא ''תוקיבד , ןיא ןלַאפנײרַא רע טגעלפ טרָאד ןוא רעדלעפ עטרעדנוז
 עשיאיבנ ןקעלּפטנַא םיא רַאפ ןַאד ךיז ןגעלפ סע ןוא ,זַאטסקע ןשיטסימ
 -םילבוקמ םעד ןופ רעטנעצ רעקיטסייג רעד ןעוועג זיא ץיּבַאקלַא .ןעגנּועז
 רעדילנטימ עלַא ןעמענמיונוצ ךיז ןגעלפ גָאטיירפ ןדעי ;תפצ ןיא ןיירק
 יד ןיא ןרעדנַא ןראפ רענייא .ןעוועג הדוותמ ךיז ,זיירק ןקיזָאד םעד ןופ
 ןגעלפ ךָאנרעד .ךָאו רעד ןופ ךשמ ןיא ןעגנַאגַאּב ןענייז ייז סָאװ ,דניז
 םינּפ-לּבקמ ןריצַאּפש דלעפ ןיא המחה תעיקש רַאּפ ןזָאל עלַא ךיז יז
 ןוא ,לארשי קלָאפ םנופ ''הלּכ , עשיטסימ יד ,'אתּכלמ תּבש , יד ןייז
 חישמ ןנעוו ,הלואנ רעקידלַאּב ןגעוו רעדיל עקידתובהלתה ייּברעד ןעגניז
 רעטריטלאזקע רעד ןיא טָא .טירט ענייז ןרעה ןיוש טזָאל סָאװ ,דוד ןּב
 ןפַאשעג רעטכיד רעטּבַאנַאּב ןוא רעקיטסימ רעד ץיּבַאקלַא טָאה הביבס
 "הלֹּכ; רעשלמיה רעד ןגעקטנַא גנענריצַאּפש ענייז ןופ םענייא ףיוא
 5כ3 ןעגנוזעג םויח-דע טרעוו סָאװ ,/'ידוד הכל, דיל ךעלּברַאטשמוא ןייז
 תּבש ינַּפ הלּכ תארקל ידוד הכל, .תֹּבש תלּבק ֹוצ לארשי תוצופּת
 תֹּבש םעד רימָאל ,ןגעקטנַא הלּכ רעד ,טניירפ ןיימ ,םוק --- "'!הלּבקנ
 ןכעלּביל ןייז טימ טיילנַאּב סָאװ ,,ןערפער רעד טָא -- ןייז םיִנּפ לּבקמ
 -מיס ַא רעטכיד םייּב טמוקַאּב --- גנַאזעגיּביול םנופ סעפָארטּפ עלַא גנַאלק
 -וניק יד ןענעגענַאּב םייּב תובהלתה עשיטסימ יד .טייטַאּב ןשיִלָאּב
 יו ןפיט ןטימ ףיונוצ שינָאמרַאה ךיז טכעלפ "הלֹּכ} עשלמיה עכעל
 . ףעקידנעקנעּב רעד טימ ןוא ,טָאֿטֹׁש רעקילייה .רעד ןופ ןּברוח םעד רעּביא
 ןומ סָאװ ,לאונ ןקיטכיל םעד ןופ ןעמוק ןקידלַאּב ןפיוא גנונעפאה
 ...טירט עקיטכיל ענייז ןופ גנַאלק ןטימ טפול יד ןיוש זיא ?ופ ןוא ,ןעמוק
 םעד טמוק --- !,הכלנו וכל תּבש תארקל,, עפָארטס רעשימרוטש רעד ךָאנ
 ףיע ךלמ שרקמ,, םעד וצ רעטכיד רעד ךיז טדנעוו ,ןגעקטנַא עלַא תּבש

 ,22-2 ,"ברענ רוא ןייז ןיא ָאריאודרוק השימ 1



 גרע בניצ ;' ר"ח 20

 -רַאפ !ףיוא ייטש ,, ;טָאטש-ןיורק ןוא םומקילייה סניניק םוצ -- ''הכולמ

 ! רעמָאי ןופ לָאט םעד ןיא ןציז וצ ןיוש גונעג ,עטסיוו יד סענַיור יד זָאל

 רפעמ ירענתה , .דָאנעג ןייז טימ ןעמערַאּברעד ךיז ךיילג טעוװ טָאנ

 יד ןיא ,רעיורט ןייד ןופ ףיוא ייטש ,ּביוטש ןייד ןופ ךַאוװרע --- ''ימוק

 יד ,הלֹואנ יד טמוק דלַאּב !קלָאפ ןיימ ,ךיד ריצַאּב רעדיילק עטסנעש

 ןופ גגילצָארּפש רעד ,ישי ןּב ןעגנערּב טעװ יז ;המשנ ןיימ ןופ טסיירט

 ןייד ,למערד ןייד ןופ ךַאוװרע ,ךַאװרע --- יררועתה ,יררועתה !םחל תיּב

 ןייד לָאז !טניישַאּב טכיל ןלעה ןיא ףיוא ייטש ,ןעמוקעג זיא רָאיַאק

 ידוד הכל '!טנױרקַאּב וטסיּב ץנַאלג סטָאג טימ --- ןלאשרע דיל-לּבוי

 | 1 ..!הלּבקנ תּבש ינּפ הלּכ תארקל

 םייּב טּביִלַאּב רעייז ןעוועג ןיא ? ''ידוד הכל , ןופ רעטכיד רעד

 ןוא ,ןטכָאלּפעג ןעמָאנ ןייז-םורא ןעמ טָאה סעדנעגעל ענעדיישרַאפ ,קלָאפ

 רעּבלעז רעד טימ ןדנוּברַאפ טיוט ןייז ןעמ טָאה ןזיירק-רעקיטסימ יד ןיא

 םנופ טיוט ןקיטייצירפ םעד ןגעװ ןרָאװעג ןּפַאשעג זיא סָאװ ,עדנעגעל

 | ,5 "תוכלמ רתֹּכ , ןופ רעפעשַאּב ןטמירַאּב

 +טָאה ץיּבַאקלַא סָאװ ,העּפשה רעד ףיוא ןזיוועגנָא ןיוש ןּבָאה רימ |

 ןייז זיא סיורג סרעדנוזַאּב ;זיירק-רעקיטסימ רעתפצ םעד ףיוא טַאהענ

 סָאװ ,רעקיטערָאעט-הלּבק ןטסקידנטיײידַאּב םעד ףיוא ןעוועג גנוקריוו

 : ָאריאודרוק-בקעי ןּב השמ ףיוא -- עניטסעלַאּפ ןיא טבעלעג טלאמעד טָאה

 ןוא טניירפ רעטנעָאנ סעציּבַאקלַא ןעוועג ןיא סָאװ ,(ָארעװַָאדרָאק)

 | -  רענַאװש
 יקַּב רעסיורג ַא ןעוועג ָאריאודרוק השמ זיא ,5 דימלּת ַא סודַאק ףסוי

 רע זיא ןרָאי עגנוי יד ןיא ןיוש ןוא רוטַארעטיל רעשידומלּת רעד ןיא
 ריפ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .תפצ ןיא הבישי שאר ןוא ןייד ןעוועג

 ןעניורק וצ ייז יואר רַאפ ןטלַאהעג טָאה בריּב בקעי סָאװ ,םינבר עביושח

 . ןטנרעלעג ןשטײד םייּב ןעמונעגסיוא קרַאטש סָאה גנַאזעגּבױל םעציּכַאקלַא 1

 .םנַא קרַאטש .שטמייד ףיוא םצעזרעּביא םע םָאה רענעי ןוא ,ןרעדרעה ,ה"י ןט28 םנופ

 תיעט ַא רָאנ טָאה רע ,ענייה רעטכיד רעד ןעװעג ךיוא ןיא "ידוד הכלא םניפ טקיצ
 ,ולה הדוהי זיא ךיל םנופ רעמַאּפרַאּפ רעד זַא ,טנײמעג ןוא טַאהעג

 ןוא רעדיל ערעדנַא ךיוא ןּכירשעג ץיּבַאקלַא טָאה "ידוד הכלא םעד רעסיוא ל

 יעג יא לײט ַא ןוא םירחחמ עטידרפס יד ןיא ןײרַא ןענייז יז ןופ לי ַא ,סיטויּפ

 ,דייבתּכ ןיא ןצילּב

 .86 'פַאק ,"רשיה בקַא עז 3

 ערעררָאּפ יד עז) רעטסעװש סעציּבַאקלַא רַאפ טַאהעג חנותח םָאה .ָאריאודרוק 1

 ,"ברענ רוא, סָאריאודרוק וצ
 ."ארק ףסוי רמ דיסחה יּברו ירומ, : םינומיר סדרּפ ןייז ןיא טּכיירש .ָאריאודרוק 5



 3 ןדיי ייּב רומָארעמיל רעד ןופ עמכישלג יד

 ףירח ןוא בר סלַא טינ ָאריאודרוק השמ סָאה ךָאד ןוא ,!'הכימס,, טימ
 -יטערָאעט רעקידנשיידַאּב סלַא רָאנ ,ןעוועג םש"הנוק ךיז דומלּתה םי ןיֹא
 רענָאװש ןייז טנעקַאּב םיא טָאה סע רעכלעוו טימ ,חלּבקה תמכח ןופ רעק
 סדרּפ , ןייז וצ עדעררָאפ רעד ןיא טלייצרעד אפוג ָאריאודרוק ,ץיּבַאקלַא
 ףיוא טייצ יד טרטּפעג ןרָאי עגנוי יד ץיא טָאה רע ױזַא יװ ,''םינומיר
 םיא וצ טוט עמיטש ַא טרעהרעד רע טָאה גנולצולּפ רָאנ ,!'םלוע ילבה,
 סטָאג יינספיוא קיטפעפַאּב !למעדד ןייד ןופ ךָאורע :ףיוא ייטש ;ןפור
 ןעמוקעג םיא זיא טלָאמעד .(סורהה 'ד חּבומ תא אּפרו) !חּבזמ ןטרעטשעצ
 ;וולה ץיּבַאקלַא המלִש לּבוקמ רעכעלטעג רעד ""יהלאה לּבוקמח,, ףליה וצ
 רענעגרָאּברַאפ רעד ןופ ןרעיוט יד ןיא טריפעגניירַא םיא טָאה רענעי
 .ןרָאװעג קידנעעז ןענייז ןגיוא ענייז ןוא ,המכח

 תרבח רעד ןופ דילנטימ א ןרָאװעג ָאריאודרוק זיא םעדכָאנ דלַאּב
 עקַאט ןוא ,ץיּבַאקלַא המלש םורַא טריזינַאגרַא ךיז טָאה סָאװ ,רעקיטסימ
 רעד רַאפ תונקּת יד ןּבירשעג ָאריאודרוק םָאה גָאלשרָאפ םעציּבַאקלַא ףיוא
 ןייז טקידנערַאפ .ָאריאודרוק טָאה םעדכַאנ ךלַאֹּב .1 הרבח רעקיזָאד
 טכַאמעג טנַאקַאּב ךיילג טָאה סָאװ = "'םינומיר סדרּפ , קרעוו לַאטיּפַאק
 טווורּפ קרעוו ןייז ןופ םירעש 02 יד ןיא ,לארשי תוצופת ?כּב ןעמָאנ ןייז
 ףיוא הלּבקה תרוּת רעד ןגעוו ךליּב קידנעטשלופ ַא ןּבעג וצ ָאריאודרוק
 -הלבק עקידרעטעּפש יד ןיא ןוא ''רהוז ,, ןיא פא ךיז טלגיּפש יז טייוו יו
 ןקיזָאד םעד ןופ טייטַאּב םעד ןצַאשוצּפָא קירעהעג רעּבָא ידכּב .םירפס
 טימ ,טרּפ ןקיטכיוו ןייא טכַארטַאּב ןיא ןעמענ ײּברעד ןעמ .זומ ,קרעוו
 ןּבא ריאמ רעייגרָאפ ןייז ''םינומיר סדרּפ ,, םעד ןיא טינ וליפַא טנָאמרעד ָאריאודרוק .טנכערעג קינייװ ץנַאג טציא זיּב ךיז ןּבָאה רעשרָאפ יד ןכלעוו
 3 טרָאװ ייּב טרָאװ טעמּכ םידומע עצנַאג טרָאד ןופ . ןעמונעג ,קרעוו סיאבנ ןּבא טימ טצונַאּב סרַאטש ךיז טָאה .ָאריאודרוק זַא ,קפס רעסיוא טּביילּב ןַאד ,"םינומיר סדרַּפ, ןטיס ''שרוקה תדובע, םעד רעּבָא ןעמ טכיילגרַאפ ןיאּבג

 ייז ןענייז יצ :תוריפס יד ןופ תוהמ ןתמא םעד ןגעוו ,'!םילּכו תומצע רעש , -- רעש ןטרעפ םעד ןיא טלדנַאהַאּב לעיצעּפס טרעוו סָאװ ,םעלּב -ָארּפ סָאד ''םינומיר סדרּפ ןיא טסענרַאפ טקנוּפ ןלַארטנעצ םעד
 5555 יישר ייד ייד לידי

 ,294--292 ,|| ,510669 זמ 1062090 ןיא רעמכעש טכעלטנפערַאּפ ןטשרע םוצ טָאה ,ןטקנופ 26 ןופ ןעײטשַאּ סָאװ ,תונכּת יד 1
 ,1586 ןיא קידענעװ ןיא טכעלטנפערַאפ ןטשרע םוצ 5
 ,9 ןוא 4 .ּפָאק ,4 רעש ,ןטרָאד ,1 יַּפַאק ,20 רעש ,"םינוביר סדרפע ןיא 1 'ַמַאק ,'א קלח ,26 יּפַאק 3 קלח ,"שדוקה תדובעג ,ליּפשייּב םוצ ,עז 5
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 ייֵז ףרַאד ןעמ רעדָא ,(תומצע) ןצנעטסיסקע עקידנעטשכלעז .,ערעדנוזַאּב

 םעד רעּביא .עיצַאנַאמע רעכעלטעג רעד ןופ םיִלּכ סא ןטכַארטַאּב זיולּב

 רעטסּברַאה רעד טימ ןדנוּברַאפ גנע ױזַא זיא סָאװ ,םעלּכָארּפ ןקיזָאד

 עטצענערגַאּב סָאד טײטשטנַא ױזַא יו ;טלעטש הלּבק יד סָאװ ,ענַארפ

 עלעירעטַאמ ןוא עכעלרעּפרעק סָאד ,ןכעלדנעמוא םנופ עכעלדנע ןוא

 תורוד עצנַאג רָאנ טינ טלּבירגעג ןוא טשרָאפעג ןּבָאה --- ןקיטסייג םנופ

 רעקיסנַא רעד ןופ רעקינַאטַאלּפָאענ יד ךיוא טרעיינ ,םילּבוקמ עשיריי

 טָאה םייז ןייא ןופ .םוטנטסירק ןטלַא םנופ רעקיטערָאעט יד ןוא ,טפעוו

 ןטנעמורטסניא סלַא זיולּב טכַארטַאּב /'ןעעדיא,, ןוא "'ןטפערק , יד ןעט

 ןטפערק יד ,ייז ;ןפַאשַאּב טלעוו יד טָאג טָאה ייז ךרוד סָאװ ,םילּכ ןוא

 עכלעוו טיול ,ןרעטסומ ןוא רעדליּבראפ יד ךיוא רעּבָא ןענייז ,ןעעדיא ןוא

 טָאה ױזַא .טלעוו רעד ןופ טייקיטרַאליפ עצנַאנ יד ןפַאשַאּב טָאה טָאג

 תוהמ םעד ןגעוו ןעמוק טנַאקעג טינ רמנ ןקיטליגדנע ןייק וצ ךיוא ןעמ

 -סגנוקעלּפטנַא םלַא ןטכַארטַאּב זיולּב םיא ןעמ ףרַאד יצ ;'סָאנָאל , םנופ

 יַּבלעְו סלַא רעדָא ,סעצָארּפ"סגנופַאש ריא ןיא טיײהטָאנ רעד ןופ ןעמרָאפ

 הרשּפ ַא ןכַאמ טווורּפ ָאריאודרוק .טפַארק עקידנריטסיפקע עקידנעטש

 ,עיצַאנַאמע) גנולַארטשסיױא סטָאג סלַא .ןטקנוּפדנַאטש ייווצ יד ןשיווצ

 ןקיניירַאפ סָאװ ,ןטפערק עקידנפַאש עשימַאניד תוריפס יד ןענייז (תוליצַא

 ,ייז ;תֹודחַא רעקידנעטשלופ ןיא טײהטָאג רעד ןיא ןעמַאזוצ עלַא ךיז

 ןופ טפַארק עקידנגעװַאּב יד ,המשנ יד ךיוא רעּבָא ןענייז ,תוריפס יד

 ןופ סרעגערט יד ןענייז סָאװ ,''םיִלּכ, יד טָא ןופ ,שובל ןרעסיוא רעייז

 ןוא .רעדנוזַאּב הריפס עדעי ןענעכיײצַאּב רימ עכלעוו טימ ,ןעמענ יד

 ךיז ןקעלּפטנַא ייז --- ''םישובל,, ערעסיוא ןוא ''םילכ,, יד ,ייז עקַאט

 ןוא .ןעמרָאפ עכעלרעּפרעק ןּוא עכעלדנע ןיא גיוא סנשטנעמ םעד רַאֿפ

 ןָאק המשנ סנשטנעמ םעד ןופ טייקיצנייא ןוא טײקצנַאג יד יו טקנוּפ

 -נונעװַאּב ןוא םישעמ עקיטרַאליפ יד ךרוד רָאנ ןקעלּפטנַא זנוא רַאפ ךיז

 ןענייז סָאװ ,תוריפס יד ךיז ןקעלּפטנַא ױזַא ,םירבא ספוג םעד ןופ ןעט

 עכעלרעסיוא ערעייז ךרוד ,טָאנ ןופ גנולַארטשסױא ןוא תוהמ רעד

 יו ןעמרָאפ עטסקיטרַאנדיישרַאפ יד ןיא ,''םילּכ ,, יד ,םישובל

 תיליצאה תליחתב יכ :אוה עדנש יוארש המ) :'א 'מע ,18 ףד ,ןטרָאד 1

 תודחא לכה םהו אוהו וב תולהיתמ ותומצעמ םה רשא תוריפס רשע ףוס ןיאה ליצאה

 םהש תומשב תובוקנה תוריפס רשעב תושכלתמו המשנ םה הלאה תוריפסהו ;המילש

 ךותב תומטשפתמה המשנה ןהו ארובה תומצע םה תוריפסה יכג 2 ,ןטרָאד ,"םילכ

 המשנ אוה יכ תומשנל המשנ ףוס.ןיאה ארקי הז ךרד לע הנהו ,םילכ םהש תוריפסה

 לכונ אלו תהא איה םדאה תמשנש ומכ ,,םילולעה ראש לא תומשנ ןהש תוריפסל

 ," וכו 'וכו ןכ םונה ירְבאַב תוארנה היתולועפב קר התתמא גישהל
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 טלעטש םעלּבָארּפ רעקיזָאד רעד טימ גנודניּברַאפ רעסיוועג ןיא
 תורימ סטָאג ןגעו עגַארפ רעד ףיוא ּפִא תוכירַאּב ָאריאודרוק ךיוא ךיז
 (2 'מונ ענאלייּב ,רנַאּב רעטירה) רעירפ ןיוש ןּנָאה רימ ,ןטוּבירטַא ןוא
 ךעלטייד ןוא רָאלק ױזַא טרילומרָאפ ָאריאודרוק ּוװ ,עלעטש יד טריטיצ
 טייהכיילג רעקידנעטשלופ ןגעוו קנַאדעג ןטגָאזעגפיױרַא ''רחוז,, ןיא םעד
 זַא ,ה"ד ,ןלַאער ןוא ןלאעדיא םעד ןשיװצ ,ןייז ןוא ןעקנע ד ןשיווצ
 -- ךה ונייה ןענייז ,ןייז ףר ַאד סָאװ ,סָאד ןוא זיא' ס סָאװ ,סָאד
 עגונּב ןוא .ָאטינ סוליח םוש ןייק ייז ןשיוצ זיא'ס ,עּבלעז סָאד ןוא סנייא
 -נעקנעד רעד :ןפירגַאּב יירד יד תוהמ ןייז ןיא ףיונוצ ךיז ןסיג טָאג ֹוצ
 .תודחַא רעקידנעטשלופ ןייא ןיא --- עטכַאדעג סָאד ,ןעקנעד סָאד ,רעקיד
 ןענעכייצַאּב טינ ,ןטוּבירטַא םֹוש ןייק טימ ןדײלקַאּב טינ ןעמ ןָאק טָאג

 -- "תוריפסה םה םה תומשה ,, ,ןעמָאנ םוש ןייק טימ םיא ןעמ ןָאק
 ןיא טָאג ךיז טקעלּפטנַא יז ךרוד סָאװ ,תוריפס יד זיולּב ןּבָאה ןעמענ
 ךָאד זיא אפוג רע -- גולק זיא םָאנ ןגָאז טינ ןָאק ןעמ .1 םישעמ ענייז
 ןיא רע ,''םילּכ , ענייז ךָאד ןענייז סָאװ ,הניּב ןוא המכח ןופ רוקמ רעד-
 ,2 תומשנ עֶלַא ןופ המשנ יד ,רעטכילעג עלַא ןופ לַאװק רעד:

 ןייד ךיוא ךָאד זיא רע ,רעקיטסימ רָאנ טינ רעּבָא יא ָאריאודרוק
 רע סָאװ ,םעד ןיא ןקױעמַאּב עקַאט ךיז טזָאל סָאד .הבישידשאר ןוא
 סופליפ טימ ןּבעגּפָא ליפ ךיז ףרַאד ןעמ זַא ,רעטנוא טפָא ױזַא טכיירטש
 ,םילבוקמ יד ףױא םערתמ קרַאטש וליּפַא ךיז ןיא רע ןוא ,םיקסוּפ ןוא
 ןוא טניישעג טינ לָאמייק ייז ףיוא טָאה פופליּפ ןופ טכיל סָאד ,, סָאװ
 -רַאפ ןעמ רעדייא .? ןריפסיוא עשלַאפ וצ ןעמוקעג ייז ןענייז רַאפרעד
 רעירפ ןעמ ףרַאד ,ָאריאודרוק טנרעל ,ּהלּבק ןופ תודוס יד ןיא ךיז טפיט-
 כימ חומ םעד ןפרַאש ןוא םיקסוּפ ןיא יקּב ןרעװ ,ןענרעל ארמג ליפ
 טימ ןּבענּפָא ךיז גלָאפרעד סיורג טימ ןעמ ןָאק טלָאמעד טשרע .1 ?וּפליּפ
 .ןופ דניז רעד טימ ייברעד ןרעװו טלכיורטשענ טינ ןוא תינויע הלּבקי
 .5 םומזיפרָאמָאּפָארטנַא ןוא המשנה

 ,35--234 ,'ברענ רוא, 112 ,ןטרָאד 1

 אוהש חנוכה ןיא המכח ארקנ תוריפסהש תויה םא יכע :20 ,'םינומיר םררּפ, 2
 הניבה ךותמ ןיבמ וניאש ןובנ ארקנ ותויה םע הניבה ןכו ,תאוה המכחה ידי לע המכחי
 "תומשנל המשנ ,תורואמה רוא ,,.הניבהו המכחה רוקמ אוה :הּברדא אלא תאזה

 הננ אלו םהיסימ לופלפה רוא ואר אלשא :'א 'םע 46 ףד ,"ירענ רוא, 5
 : ,"הרושה ולקלקו םהילע ורוא

 לכויו לגרוט היהיש ידכ קמועב לופלפב לגרומ היחיש ךירצ, : 20--19 ,ןטרָאד 4
 ינידּב וסרכ אלמל ומצע קברש וז המכהכ ןװכה עיגי הזבו םילשמהמ םירמאמה טישפהלז
 ,"טשפה ךרדכ תווצמה 'יפו אדמג

" 

 ,28 ,טרָאד ?
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 -תלּבק רעקידנטיידאב רעטש רע רעד ןעוװעג זיא .ָאריאודרוק

 ןוא ,ןדָאּב ןשיניטסעלַאּפ ןפיוא ןסקַאװעגפיוא זיא סָאװ ,רעקיטערָאעט

 1 ןּבעל ןצרוק ךרעּב ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא ךָאנ .רעטצעל רעד ךיוא

 רעתפצ םעד ןיא ױזַא יװ ןגייצרעּביא ךיז טנַאקעג ןיילַא ָאריאודרוק טָאה

 עשיטערָאעט ןייר וצ סערעטניא רעד רעכַאװש ץלַא טרעוו זיירק-רעקיטסימ

 טמענרַאפ ןָאנּבױא םעד ןוא ,ןעמעלּבָארּפ עשיפאזָאליפ-זעינילער ןוא

 -קַארּפ ןופ ןגארפ ענעדנוּברַאפ ריא טימ יד ןוא תישעמ הלּבק יד רעמ ץלַא

 .טייקיטעט עשירַארעטיל יד טכיזניה רעד ןיא זיא שיפיט ,לַארָאמ רעשיט

 .סעמעוו ,שַאדיװ יד השמ ןּב והילא --- רימלּת ןטסיירט סָאריאודרוק ןופ

 ןופ "'וּב לּכ, סלַא ןטלָאגעג תורוד עצנַאנ ןופ ךשמ ןיא טָאה'ס קרעוו
 .,םקלָאפ רַאפ רעטסומ סלַא טנידעג ןוא ,ץרא-ךרד ןוא טײקיטכרָאפסטַאג

 ךיז שאדיוו יד טָאה טיוט סניּבר ןייז ךָאנ .רוטַארעטיל,רסומ רעכעלמיט

 .םוידנעּפמָאק ַא םרָאפ רעשיטַאמעטסיפ ןיא ןפַאש עּבַאגפיוא יד טלעטשעג

 שרפס ןייז ןוא ''רהוז,, םנופ דוסי .ןפיוא לַארָאמ רעשיטקַארּפ ןופ

 | ,2 ָאריאודרוק

 :טקעמשעג טינ ןְליִפַא ןּבָאה סָאװ ,יד רַאפ טינ ןוא םירוּב רַאפ טינ,
 ּבָאה -- עדעררָאפ רעד ןיא שאדיוו יד טרעלקרע -- המכח ןֹופ חיר םער

 רַאפ טרעיינ -- המכח תישאר וּב שיש ימ ךַא ,ןּבירשענ קרעוו ןיימ ךיא
  תמכח, רעד ןופ תודוסי עטשרע יד ןסָאנענ ןיוש ןּבָאה סָאװ ,יד
 .תישאר , .''הלּבקה תמכח רעד ןופ ,ןסיוו ן ת מ א םעד ןופ --- ''תימינּפה

 ,רוּביח ןקיד סשַאדיװ יד ןופ ןעמָאנ רעד עקַאמ זיא סָאד -- ''המכח

 -- "המכח תישאר , ןּבעגעג ןעמָאנ ַא ראפרעד קרעוװ ןיימ ּבָאה ךיא,
 תישאר , ןּבירשעג ךָאד טייטש סע ?ייוו --- רעסַאפרַאפ רעד טרעלקרע

 ,אטח תארי ,'ד תארי---וויטַאמ רעקיזָאד רעד עקַאט טָא ןוא ."' 'ד תארי חמכח

 .-רסומ ןגנערטש-שיטעקסַא ןקיזָאד םעד ןופ ןָאטדנורג רעד זיא---םימש תארי

 איה האריהש ,, ;? ךוּב סָאד ןָא ךיִז טּבייה ''האריה רעש , ןטימ .רפס

 טכיירטש --- הרוּת רעד ןיא ןליפַא .ןעמעלַא רַאפ טייג הארי --- ''רקיעה

 תבהאו רַאפ טנַאמרעד 'ד תארי טרעוו --- רעסַאּפרַאפ רעד רעטנוא

 ןזָאלוצרעּביא ןזיװַאב רע םָצה ךָאד .טלַא רָאי 48 ןּברָאטשעג זיא וריאודרוק 1

 רעּבָא ןענייז קרעװ עניײז ןופ לייט רעקידנסײדַאּב ַא .השורי עשירַארעטיל עסיורג ץנַאנ ַא

 רהוז ףיוא שוריֵּפ רעקידנעב.16 ,רעסיורג קיטלַאװג ַא יז ןשיװצ ,די.בתּכ ןיא ןּבילּבעג

 ,('א 'מע ,6 ףד ,עּבַאגסיוא .צענעוו .,"תורודה ארוק, :עז) "רקי רוא ןעמָאנ ןרעמנוא

 לםוצ ,5 ןיא רדא ןיא געט 18 טקידנערַאפ שַאדיװ יד םָאה קרעװ ןייז 2

 . .1418 ,קידענעװ ןיא טקורדעג ןטשרע

 רעש ,הבהאה רעש ,האריה רעש ;םירעש 5 ןופ טםײטשַצּב .רעװ עצנַאג סָאד 8 1

 ,הונעה רעש ,השויקה רעש ,הבושּתה
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 רעד -- ? "אטח םוש ידיל אובי אלש אריל ךירצ הנושאר, 1 'ד תאו

 טרזח ,ןעמוק טינ דניז ןייק וצ לָאז רע ןּבָאה ארומ ?ּכיםדוק ףרַאד שטנעמ

 "עג ףרַאד שטנעמ רעד ;'המכח תישאר , לעּב רעד רעּביא לָאמ טרערעמ

 תולייח עצנַאנ םיא ףיוא ןרעיול טירט ןוא טירש ןדעי ףיוא זַא ,ןעקנעד

 .גנעוו ןקיטכיר םנופ ןריפּפָארַא ןוא ןרָאנרַאפ םיא ןליוו סָאװ ,חלבח יכאלמ

 יד ןצרַאה ןייז ןיא ןקעוורעד ,, ןוא רענעייל םעד ןקערשוצנייַא ידכּב ןוא

 טימ רעסַאפרַאפ רעד טּבײרשַאּב ,(האריל בלה ררועל) ''דניז רַאפ ארומ

 רענעייל םייּב יֵדֹכֹּב .5 רבקה טוּביח ןופ םירוסי עסיורג יד םיטרּפ עלַא

 עקידנגלָאפ רעסַאפרַאפ רעד טלייצרעד ,חמיא יד ןקואטשרַאפ רעמ ךָאנ

 ןיא ,קרעוו עקיזָאד סָאד טּביירש סָאװ ,רימ וצ -- בתוּכה ינא, :השעמ

 םעניימ ןופ המשנ יד טכַאניײּב םולה ןיא ןעמוקעג 1870 ל?ולא שדוח ןיא

 יז ךיא ּבָאה .רעירפ םישדח יירד טימ ןּברָאטשעג זיא סָאװ ,ןטנַאקַאב ַא

 -רעד ץלַא רימ יז טָאה ,טלעװ רענעי ףיוא ךיז טוט סע סָאװ ,טגערפעג

 ןעמ זַא ,רימס רַאפ טנַאלקענ ךיז ןוא רבקה טוּביח ינינע ןנעוו טלייצ

 ,רעננערטש ךס א דניז ענעגנַאנַאּב יד רטפ םלוע םענעי ףיוא טרָאד טפָארטש

 תכסמ , טייג רבקח טוּביח ךָאנ טשױע ןוא .+ 'ןעניימ ןשטנעמ רימ יו

 רעטלַא רעד סיוא ףיונוצ טלמַאז 'המכח תישאר , לעּב רעד ּוװ ,''םנהיג

 ןוא ,םונהינ ירודמס העבש עקידארומ יד ןגעוו תועידי עלַא רוטַארעטיל

 יד סָאװ ,םישק םייוניע ןוא םירוסי עלַא יד ךעלטיירּב ץנַאנ טּביײרשַאּב

 -ַאֹּב ראפרעד ףרַאד שטנעמ רעד .* ןייטשוצסיוא טרָאד ןּבָאה עקידניז

 םענעגנַאגַאּב ןדעי ראפ ןּבָאה הטרח ןוא ןייז הבושּתּב ריזחמ ןעז סנטייצ

 ךיז זיא ןעמ סָאװ ,םעד ןיא זיולּב טינ רעּבָא טײטשַאּב הבושּת יד .אטח

 ךיוא זומ ןעמ ,דניז רענעגנַאנאּב רעד ןיא ץוּביק ןצנַאנ ןרַאפ הדוותמ

 רעד ןוא .ףונ ןקידניז םעד ןקינייפ ןוא שנוע ןרעווש ַא ךיז ףיוא ןעמענ

 סע שנוע ןַא רַאפ סָאו ,ךעלטקניּפ ץנַאג סיוא טנכער ''המכח תישאר

 טימ טקידניזעג רעוו טָאה .רעדנוזַאּב הריבע ןוא אטח ןדעי רַאפ טמוק

 ניו ןצנַאנ א ןופ ךשמ ןיא שנוע סלַא רע ףרַאד ,שיא תשא רעדמערפ ַא

 "רעד ןוא ,חעש ַא גָאט ןדעי זייא ןפיוא רעדָא יינש ןיא טעקַאנ ןציז רעט

 -ץעמ ןשיװצ טעקַאנ גָאט ןדעי העש עצנַאנ ַא ןציז רעמוז ןצנַאג ַא ךָאנ

 רעליוה רעד ףיוא טייצ עצנַאג יד רע ףרַאד ןפָאלש ;ןעניּב רעדָא סעקשער

 ,(עבַאנסױא רעטשרע רעד םיול ןריטיצ רימ) "2 'םע ,6 ףד ,"המכח תישאר

 ,24 ,ןטרָאד

 5 ,ןסרָאד

 ,460 ,ןטרָאד

 ,54--4/ ,ןטרָאד שם 408 00 (פ =
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 -ַאּב ַא ןופ ךשמ ןיא ןעמ ףרַאד העובש רעשלַאפ א רַאפ .ןשיק ַא ןָא דרע

 ךיז .ןוא ,ץוּביק ןצנַאג ןרַאפ ןייז הדוותמ גָאט ןדעי ךיז טייצ רעטמיטש

 ףרַאד (ורבח תא ןישלמה) הריסמ ַא רַאפ .תוקלמ .גָאלש ןזָאל לָאמטפָא

 ןוא תוקלמ ןגָאלש ןזָאל ךיז ,םיתינעּת ןטסַאפ רֶאי ייווצ ןופ ךשמ ןיא ןעמ

 ןישלמ טָאה ןעמ ןעמעוו ,יד ייּב הליחמ ןטעּב ןּבעל ןצנַאג םנופ ךשמ ןיא

 1 וו"זַאא וו"זַאא ,ןעוועג

 -נירַא טינ ןוא ןויסנ טוצ ןעמוק טינ לָאז שטנעמ רעד רעּבָא ידכּב

 יד ןופ ןרעטייוורעד ךיז שטנעמ רעד ףרַאד ,דניז ןופ ץַעֹּנ יד ןיא ןלַאפ

 -- '"רבוע לצכ, ךָאד זיא סָאװ ,טלעוו רעקידניז רעד ןופ ,םיגונעּת עשידרע

 ןוא ןכַאל זַא ,ןעקנעדעג שטנעמ רעד לָאז, .טיײגרַאפ סָאװ ,ןטָאׂש ַא יוװ

 עקידהזה-םלוע יד,, .(ויפ קוחש אלמ? םדאל ול רוסא) ''דניז ַא זיא ןטָאּפש

 יד ןופ ןעמַאטש -- ''המכח תישאר, לעּב רעד טנרָאװ -- םינונעּת

 -- חור-תחנ טסָאה ןוא ןָאט ליֹוװ ריד טסוט וד ּוװ טרָאד,, ;? ''תוּפילק

 וצ טגנערּב ןסע ךָאנ ןייז רעיול סָאד, .*"גרטקמ ןטש רעד זיא טרָאד

 1? "המשנ יד רעּבָא ןקרַאטש ,רמוח םעד ּפָא ןכַאװש םיתינעּת, ;! ''דניז

 --זיא תודימ עטסנעש יד ןופ ענייא ןוא ,םילטּב םירבד ןדיימ ףראד ןעמ ,,

 ןעמוקעג --- שַאדיװ יד ייּברעד טלייצרעד --- לָאמַא זיא'ס,} .הקיתש

 ענג גנַאל טינ זיא סָאװ ,קידצ יא (ָאריאודרוק) ןיּבר ןיימ וצ םולח ןיא

 ,רעמוז םניא ןוז יד יװ טניישעג טָאה קידצ רעקיזָאד רעד ןוא .ןּברָאטש

 ןיימ טָאה .הלדבה ַא יװ טכיילעג טָאה ּפָאק ןייז ףיוא רָאה רעדעי ןוא

 וצ ןעוועג הכוז רע טָאה םיבוט םישעמ ערעסָאװ רַאפ :טנערפעגנ םיא יּבר

 רעד רַאפ זיא סָאד :טרעפטנעעג קידצ רעד םיא טָאה ?דָאנעג סיורג ַאזַא

 םירבד ּתױוא ןעוועג רבוע טינ לָאמ ןייק ּבָאה ךיא .ןגייווש ןופ הדימ

 .5 "'םילטב

 ,ריפסיוא םוצ םעד ךרוד ןעמוק תועט א ןעוועג רעּבָא טֿלָאװ סע

 זַא ןוא הרוחש-הרמ ןיא טליהעגנייַא זיא ''המכח תישאר , לעּב רעד זַא

 סנשטנעמ םעד ןוא ,רעמָאי ןופ לָאט ַא ןניוא ענייז ןיא זיא טלעוו יד

 ןענעייל -- ןכַאז יירד,, .ןרערט ןוא רעיורט ןוֿפ לַאװק ַא --- געווטנּבעל

 ,186--185 ,ןטרָאד

 4200 ,,ןטרָאד

 ,281 ,ןטרָאד
 281 ,ןטרָאד 68 00 פ =

 ,ישחחלו הטשנה חכ ריבגהל ידכ תונעתחל ךירצא ;171 ,168 7 ,טרָאד 5

 ,."רמוחה תא

 ,102 ,ןטרָאד 6
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 ָֿאז רע ידכּב ,ןציזַאב שטנעמ רעד וומ -- "תמבח תישאר , ןיא רימ
 ןטימ רעפעשַאּב םעד ןּבָאה ּביל ןענָאק ןוא םיִחְלֵא ארי רעתמא ןַא ןייז

 אלא הרוש הניכשה ןיא, 1 ''החמש ןוא ןוחטיּב ,חנומא :ןצרַאה ןצנאג

 עתמא טשרעה סע ּוװ ,טרָאד רָאנ טור הניכש יד --- ''החמש ךותמ

 ןוא ,תובצע ךרוד טינ ןקעװרעד ךיז ןָאק האובנ חור רעד, .,5 דיירפ

 "רעד ןעמ ןָאס הרוּת יד, . ''החמש ךרוד רָאנ ,טייקיזָאלטומ ךרוד טינ

 ףיוא עמ ןָאק ןעניד טָאג ןוא .,+ דיירפ ןופ לַאװק ןכרוד רָאנ ןּברעוװו

 לעב רעד ,''החמשּב 'ה תא ודבע , :טייטש קוסּפ ןיא יו ,דיירפ טימ רָאנ

 ןוא -עּביל יד וצ טפאשטנייפ סיורג טימ ךיז טלַאהרַאֿפ ''המכח תישאר,

 רירפחל,, םרוג ןענייז ייז לייו ,"ןעגניז ןעיורפ,, סָאװ ,רעדיל-טסול

 ;לַאװקסנּבעל םנופ המשנ יד ןרעטייוורעד ייז -- '/םייחה רודצמ המשנה

 געמ ייז -- םידסח סטָאג ןופ קנעדנָא םוצ תוחּבשתו תוריש ירבד רעּבָא

 --- ֿלייוו ,? םינונינ עכעליידפ טימ ןטייצלָאמ ןוא תונותח ףיוא ןעגניז ןעמ
 ןביוהרעד רעדיל עכלעזַא '!ךרבתי ומשב תוקבד םימרוג חרותה יהיש ,

 םנופ ןרעטייוורעד ןנעװ טינ ..!ךרבתי טָאג וצ ןרעטנענרעד ןוא

 סָאד ןקילייה ןגעװ טרעיינ ,,'חמכח תישאר, לעּב רעד טגרָאז ןּבעל
 ןּבעל סנשטנעמ םעד !תּבש ולֹוּכ וצ עקידנכָאװרעד סָאד ןּביוהרעד ,ןּבעל

 טינ לבוקמ רעתפצ םנופ םענַאּבטלעװ םעד טול זיא טלעװ רעד ףיוא
 םנופ עלָאר יד זיא קיטכיוו ןוא סיורג רעייהעגמוא --- קיטשינ ןוא ןיילק
 ךָאד ויא המשנ סנשטנעמ םעד םערָאװ ,סָאמסָאק םעד ןיא ןשטנעמ
 ,רעדינ רעד ןיא ָאד טעשזדנָאלּב יז ,? ןעלמיה יד ןיא טָאנ ןופ לייט ַא
 ףעדעי ,7 טביל עכעלטעג טָאד ,רובּכה אסּכ רעד ךָאד זיא שרוש ריא רעּבָא

 טימרעד רע זיא ,טיינַאּב שטנעמ רעד סָאװ ,דניז עדעי ,טירט רעשלאפ

 םרוג) ןטלעװ עלַא רָאנ ,חמשנ ןייז ןוא ךיז זיולב טינ סטכעלש םרוג
 -עדלָאנ רעד זיא ,ןשטנעמ םנופ חמשנ יד ,יז .(תומלועה לכלו ושפנלו ול

 142 ,ןטרָאד 1

 , | ,121 ,ןמרָאד 2

 אלא תולצע ךותמ אלו תובצע ךותמ אֹל הרוש האובנה ןיאק 1146 ,ןטרָאד 2

 ,"החמש ךותמ

 ,284 ,ןטרָאד 4

 ןיא ה"בקה לש וידסח ןורכו תוחּבשתו תוריש ידבד לבאו 7 ,ןטרָאד 5

 . לוקב תואתשמ יתבבו םינתח יתנב םרמואל לארשי לכ גחנמ תאומ ןענמנ לארשינ םדא
 ,"תאוב תהחימש ימ וניאר אלו החטש

 ,"לעבמ חולא קלח אוה ותמשנ םדאה יִכָא 177 ,ןטרָאד 0

 ,80 ,19 ,ןטרָאד 7
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 ,טײקצנַאג שינָאמרַאה ןייא ןיא ןטלעוו עלַא טדניּברַאפ סָאװ ,םעדָאפ רעג

 ןופ דניז יד ראפרעד זיא סיורג .! טסייג ןכעלטעג ןטימ ייז טכיוהַאּב

 וצ םינ ךיז טסיילפ סָאװ ,דנַאּברַאפ ןקיזָאד םעד טסיירעצ סָאװ ,םעד

 טימ רימ ןענייז ןדנוּברַאפ גנע .םעדָאפ םענעדלָאג םעד רעטייוו ןעניּפש

 איהש המשנה) "םיא ןופ קלח ַא ךָאד זיא המשנ רעזנוא , ?ייוו ,טָאג

 טימרעד רע טקילייה --- ךיז טקילייה שטנעמ רעד ןעוו ןוא ,(ונממ קלח

 ןענַאװ ןופ שרוש ןשלמיה ריא ךיוא רע טקילייה םעד ךרוד ןוא המשנ ןייז

 + טמַאטש יז

 סָאד ןקילייה וצ ,המשנ יד ןקילייה וצ געוו רעטסרעכיז רעד ןוא

 ---גנוגייצרעּביא רעטסעפ ''סהמכח תישאר , לעּב םעד טיול זיא סָאד ,ןּבעל

 -טעג א הווצמ רעדעי ןיא טעז שַאדיװייד .תווצמה םויק ןופ געוו רעד

 ,ץנאלג ןכעלטעג םנופ גנוקעלּפטנַא ערָאּברעדנּוװ ַא ,עירעטסימ עכעל

 סָאד ןיא תווצמ עכעלטעג יד ןופ רמוש רעיירט ןוא ןהוּכ רעד לייוו ןוא

 עלַא ןופ לרוג םעד קלָאפ .עשידיי סָאד ךיז ףיוא טגָארט --- ֿ?ארשי קלָאֿפ

 קלָאפ ןכרוד עקַאט רָאנ ,לארשי קלָאפ סָאד טקילייהעג טָאה טָאג .ןטלעוו

 "עג טָאג םָאה ױזַא; .טייקילייה סטָאג טקעלּפטנא ךָאד טרעוו לארשי

 /םישרקתמ םתא !ראפתא ךב רשא לארשי :לארשי קלָאפ ןייז ןצ טגָאז

 שַאדיױװיד טכיירטש ,עקַאט רַאפרעד טָא ? '!םכב שרקתמ ינאו יב

 יהלא , ,ןטלעװ עלַא ןופ רעפעשַאּב רעד אוה-ךורּב טָאג טסייה ,רעטנוא

 קלָאפ ןכרוד טקעלּפטנַא טרעװ ץנַאלנ רעבעלטעג ןייז לייוו ,!'לארשי

 טלעוו יד ךיוא טלָאװ ,ןייז טינ לָאז לארשי קלָאפ סָאד ןעוו ןוא ,לארשי

 טקעלּפטנַא ןעוועג טינ טלָאװ טייקסיורנ ןוא ץנַאלג סטָאג ןוא ןעוועג טינ

 .+ ןשינעפעשַאּב ענייז רַאֿפ

 ןפרַאד -- שַאדיוו-יד והילא רעטנוא טכיירטש --- רַאפרעד טָא

 טרעדָאפ רעפעשַאּבכ רעד סָאװ ,סָאד ןליפרעד וצ ןייז יואר ןסיילפ ךיז רימ

 וצ ןייז םרעוו ,טייקילייה רעכעלטעג ןופ ילּכ ענייר יד ןייז --- זנוא ןופ

 ןרעמייוורעד ךיז ףרַאד ןעמ .הניכש רעד ןופ ץנַאלג םעד ךיז ףיוא ןגָארט

 עקידמשונגמ סָאד ןדיימ ,טייקילייה יד ןכעװשרַאּפ ןָאק סָאװ ,ץלַא ןופ

 טייקילייה ןופ לָאּבמיס רעטסנעש רעד ןוא ..עקירעכָאװ ךעלניילק ןוא

 ,"וחורו ושפנ ידי לע דחאכ םירשקתמ תומלועה לכ זאופ ;83 ,ןטרָאד 1

 ןוילעה שרושה שדקמו ותמשנ שרקמ ומצע םדאה שדקב ןכלוא :190 ,ןטרָאד 8

 ."המשנה העפשנ ונממש סוקמי

 .189 ,ןטרָאד 8

 לאו ,לארשי ידי לע הלנתמ ותוהלאש 'יּפ ,לארׂשי יהלא ארקיופ :ןטרָאד 4 -

 ,"םיארבנל הלגתמ ודוככו ותוהלא היה אלו םלוע היה אל לארשי היה אל ו"ח
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 םוי רעד 'המכח תישאר  לעּב םעד ןופ ןגיוא יד ןיא זיא ןּבעל םניא:
 ןרעי יז ןגעלפ רעקיטסימ רעתפצ יד סָאװ ,'הלּכ,, עכעלטעג יד ,תּבשה:
 טמור -- תּבש רעד , .ןייז םינּפ-לּבקמ .רעדיל עשיטעטַאּפ טימ גָאטיירפ-
 ןופ גנוקעלּפטנַא יד זיא סָאד --- שַאדיווייד והילא תובהלתה טימ סיוא
 ערָאּברעדנּוװ סָאד זיא תּבש ןופ טייקילייה יד .טייקילייה רעטולָאסּבַא
 טרעּפרעקרַאפ ןיא סָאװ ,עינָאמרַאה רעכעלטעג ןופ םעלּבמע יד ,טכיפי
 ןיא תּבש תשודק ךרוד ךיז טקעלּפטנַא ןוא תראפּת ןופ הדימ רעד ןיא
 םנופ לָאּבמיס רעד ךָאד זיא סָאד -- שדוק תּבֹש רעד 1 ןטלעוו עלַא
 ןוא ןייש זיא סָאװ ,ץלא ןופ .דליּברַאפ סָאד ,ןּבעל ןטקילייהעג םענייר
 ץנַאלג רעד זַא ,וצרעד ןּבערטש ףרַאד םדאדןּב רעדעי ןוא ;ןּביוהרעד
 עיורג יד ידכּב ,ןבעל םנופ געט עלַא ןענײשַאּב לָאז תּבש ןקיטכיל םנופ
 ןייא ןיא ןסיגפיונוצ ךיז ,תּבש ולֹוּכ וצ ןרעוו הלעתנ ןלָאז געטנכָאװ
 תוגַאד-הסנרּפ עקידנכָאװ יד ףיוא .? גָאט-תּבש ןקילייה ןכעלרנעמוא
 רעקינייוו סָאװ ןרטּפ ןעז ןעמ ףרַאד ןּבעֶל םנופ ןתוכרטצה עכעלגיילק ןוא
 ןיא ,עשיטסירעטקַארַאכ ַא שַאדיוו-יד לבוקמ רעד טכַאמ ייּברעד ,''טייצ
 טוג יו, :גנוקרעמַאּב עטנַאסערעטניא רעייז טכיזניה רעלַאיצַאס-רוטלוק-
 ןענהגאד טינ םימכח ידימלּת יד ןפרַאד ןטייצ עקיטנייה ייּב סָאװ ,זיא סע
 עקיזָאד יד טָא .,,סנרפמ ייז ןענייז רױדה ירישע יד םערָאװ ,הסנרּפ ןגעוו
 ,הכָאלמ םוש ןייק טימ ןעמענרַאפ םינ ךיז ןפרַאד סָאװ ,םימכח ידימלּת
 ןיא יו ךיילג געטנכָאװ יד ןיא דייר ערעייז ןסילייה יאדװַא ייז ןפרַאד
 | 5 "תבשה םוי

 -עטקַארַאכ ןייא ףיוא ךָאנ ןלעטשוצּפָא ךיז יאדּכ זיא ףוס םוצ
 -רעירפ יד ןיא ןיוש ןּבָאה רימ .''המכח תישאר , םניא ךירטש ןשיטסיר
 ,םילּבוקמ ערעזנוא ייּב ױזַא יװ ,ןזיוװעגנָא קרעוו רעזנוא ןופ ןלייט עקיד
 -ַאּב ,םלועה תומוא יד ןופ רעקיטנַאמָאר ןוא רעקיטסימ יד ייב ךיוא יו
 עסיוועג ַא ןעגנוּבעלרעּביא עזעינילעד-שיטסימ ערעייז טּפָא ץנַאנ ןעמוק
 ?פוקמ רעתפצ רעזנוא ייּב ךיוא ךיז טקרעמַאּב סָאד .גנוּברַאפ עשיטָארע
 טרזח רע סָאװ ,טימרעד םינ ךיז טגגונַאּב רע .'"המבח תישאר , לעּב םעד
 ףרַאד טָאנ וצ עּביל יד זַא ,!'םידיסח רמס,, םנופ ךיילנרַאפ םעד רעּביא
 ןצ גנילגנוי םנופ הװַאּת יד יו ,ןערּב ןּבלעז םעד םימ ןקעלּפטנַא ךיז

 תשודק יִּכ ,,הלגתמה שדקה םצע אֹוה תבשש, :191 ,השודקה רעש ,ןטרָאד 1
 ,"תומלועה לכל םשמו תראפתב הלנתטה אמאו אבא תשודק רוא אוה תבש

 | ,195--194 ,ןטרָאד ?

 םיסנרפתט םהו הכאלמב םיקסוע םניא ח"תש הז וננמזבו 1198--197 ,ןטרָאד 5
 שױקל קֿפם ילב ךירצ ללכ הכאלמב קסוע וניאש הוכ ח"תו ,,,רודה ירישע ידי לע
 יא תנשב ורובידכ לוחה ימיב ורוביד
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 ןַאמ ןשיװצ טקַא-סטכעלשעג םעד ךיוא טכַארטַאּב רע {1 רעטּבילעג ןייז

 רע .(יקנו שורק ןינע אוה רוּבחה) עירעטסימ עקיליה סלַא יורפ ןוא

 ,'גוויזה תשודק , ןגעוו ךיוא רָאנ ,''גוויזה דוס , ןגעוו רָאנ טינ טרער

 "ַּביול ןוא הליפּת עקילייה עטסכעה סלַא טכַארטַאּב םיא ייּב טרעוו סָאװ

 ןבכצשעג זיא יורפ יד יו ,טלייצרעד הרוּת יד .* רעפעשַאּב םעד גנַאזענ

 "רעק עטלייטעצ ייווצ יד קידנעטש ןצכעל ,ּפיר ַא טנַאמ םעד ןופ ןרָאװעג

 זַא ,הרוּת יד טלייצרעד רעטייוו .עינָאמרַאה רעטרעטשעצ רעד ךָאנ סרעּפ

 -לּפ ָאט ,עצנַאג שינָאמרַאה ןשטנעמ יד ןענייז הלחתה רעד ןיא

 -- םתוא ארב הבקנו רכז -- ןרָאװענ ןפַאשַאּב ךעלטכעלשענ

 "רַאה רעקילָאמַא רעייז וצ תומשנ ענעטלָאּפשעצ יד קידנעטש ןּבערטש

 תשודק, םעד ןיא ,עינַאמרַאה יד ,יז טױעװ טכיירגרעד ןוא ,עינָאמ

 ןוא ,תומילש עטסכעה ןייז ןכיירגרעד וצ טּבערטש ףוג רעד ןעוו ,'גוויזה

 עינָאמרַאה רעייז ןקעלּפטנַא וצ ןעלּפַאצ תומשנ ענעטלָאּפשעצ ייווצ יד

 .רּבהתמ םדאש העשּב, .? תומילש רעכעלרעּפרעק ןיא טייקינייא ןוא

 ךיז טוט ןַאמ רעד תעּב --- ''םהיניּב היורש הניכש --- חשורקּב ותשאֹל

 עטסנעה יד זיא'ס --- ייז ןשיווצ הניכש יד טור ,ןטפעהַאּב יורפ רעד וצ

 רעייז ןיא ףיונוצ ךיז ןסיג רעטכעלשעג-ןשטנעמ עדייּב ןעוו ,עירעטסימ

 ןרעטנענרעד וצ ,תומילש עטסכעה יד ןכיירגרעד וצ גנַארד ןקידתובהלתה

 ,ו 'רעפעשַאּב רעייז וצ ךיז

 ןנוא ןּביג -- "המכח תישאר,, רעד טרעכיזרַאפ -- ןכַאז יירד ,

 ףיוא ןייז הכוז ןלעוו רימ ןכלעוו וצ גונעּת ןסיורג םעד ןנעוו ףירנַאב ַא

 -רעד ןוא הרוּת עקילייה יד ,ןוז עקידנלַארטש עסייה יד :טלעוו רענעי

 ןָאק תוקבד ןֹופ הניחב יר ןכיירגרעד ,, ;? "בייוו ןוא ןַאמ ןשיווצ גוויז

 ןייק טַאהעג טינ טָאה'ס רע, ;? "'יורפ ַא טימ טּבעל סָאװ ,רעד רָאנ

 רעד טרעכיזרַאפ --- רעד ,השאּב קשח אלש ימ) .יורפ ןייק וצ גנוטסולנ

 , "(רומחל המוד אוה) לןייא ןַא וצ ןכילגעג זיא -- ''המכח תישאר ,

 .שיא תבהאכ (הנינש יד) התוא הבהאל םבל בחלהתש 'יואר, ;8 ,ןטרָאד 1

 77 ןטרָאד ךיוא עז ,"םבלב האנ הריד הל ושעיו ותקושחל

 ,"הרשע חנומש תלפתנ השוע םדאש דוחייל המוד אוהש ,;,גוויזח תשודק ןינע, 3

 ,וגוודוחב םדאהמ תקול רשא עלצה ונייהד ונורסחמ םלשנ םדאה ףונש םשנש 8

 אצמנו ,.חבקנו רכז תולצאנ ןה ,,תומשנה ןכ םגש ינפמ תרסח ןכ םנ ותטשנ ןכ

 ",,,הבקנו רכז תומשנה ןימלתשמ םח גווזבש

 ,302 ,ןטרָאד 4

 ,103 ,ןטרָאד 5

 ,"השא אשיל ךיוצ תוקבד גישהל ידכ, ;135 ,ןטרָאד 6
 ,93 ,ןטרָאד 7 |
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 רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ יװ -- ןעוועג זיא 'המכח תישאר,, רעד
 ןֹופ תודוסי יד טנַאקַאּב ןענייז ייז סָאװ ,יד רַאפ טמיטשַצּב -- ןזיוועגנָא
 תישאר , רעד טָאה ייז .הלּבקה תמכח רעד ןופ -- ''תימינּפ חמכח,, רעד
 ןוא ןֹּבעל סָאד ןקילייה וצ ױזַא יו ,געװ םעד ןזייוו טלָאזעג ''המכח
 ןופ ץנַאלג ןרָאּברעדנּוװ ןטימ עכעלגעטלַא ןוא עקידעכָאװ סָאד ןטכיײלַאּב
 ןיוש ןּבָאה סָאװ ,רעּבָא יד .אתּכלמ תּבש יד ,'הָלּכ רעשלמיה,, רער
 ---'תמאה תמכח,, רעד ןופ ןשינעפיט ענעגרָאברַאכ יד ןיא ןעגנורדעגניירַא
 טימ ןסָאלשאּב ןּבָאה ייז ;ןענעגונַאּב טלָאוװעג טינ טימרעד ךיז ןּבָאה ייז
 ייז סָאװ ,טפַארק רעטצענערנַאּבמוא רערַאּברעדנּוװ דעד ןופ ףליה רעד
 ףוס ַא .''ץק,, םעד ןרעטנענרעד ,המכח עקיזָאד יד ןעוועג עיּפשמ טָאה
 -ןיּב ןופ טלעוו יד ,טלעוו רעקידעכָאװ רעשידרע רעד טימ ןעמענ סע לָאז
 ,שינרעטסניפ ןוא טכיל ןשיווצ לגנַארעג ןקידנעטש ריא טימ תושמשה
 -עג-גנַאפ עיינ יד ןעניישרע ןיוש לָאז ןוא !סטכעלש ןוא סטוג ןשיווצ
 עקַאט ןוא !טייקנייש רעשלמיה ןוא ץנאלג ןכעלטעג ןופ טלעוו עטפָאה
 תישאר,, ןייז ןּבירשעג טָאה שַאדיוו-יד ןעוו ,טייצ רעּבלעז רעד ןיא
 -עשַאּב םעד ןופ ןרעטש רעד ןטכיולענפיוא לעה תפצ ןיא טָאה ,''המכח
 .יזנּכשא אירול קחצי ,'שודקה ירא, םעד ,''תישעמ הלּבק , רעד ןופ רעפ

)21( 



 לטיּפַאק רעטרעפ

 ןיא י"רַא רעד -- ,ןפַאש ןוא ןּבעל ןייז ;טײקכעלנעזרעּפ םלַא אירול קחצי

 -- .לַאטיװ םייח -- ,טיומ רעקידננולצולּפ ןוא עדנַאנַאּפָארּפ ןייז ;תפצ

 ייװ יחנשפ -- ,הלּבק ןופ טיּבעג ןפיוא ָאשטנַאּפ ָאשטנַאס ןוא טָאכיק.ןָאד

 ענעכָארּבעצ יד -- .הלּבק סי"רַא םעד ןופ תודוסי עשיטערָאעט יד -- ,'לַאמ

 ןופ ןּבַאגפױא ןוא ןעמעלּבָארּפ יד -- ,(ןיּפנַא) "רעטכיזעגפ יד ןוא "םילּכ;

 ןוא םוַיַאדוי רעשינּבר רעד -- ,ןלָאּבמיס ןוא סעירעטסימ -- ,תישעמ הלּבק

 -- ,דומלּת םוצ ךיז ןטלַאהרַאפ סלַאטיװ םייח -- ,םזָיַאדוי רעשיטסימ רעד

 ,םײטַאּב רעײז ןוא ווירּב םלאימלש המלש

 טנַאקַאּב זיא סָאװ ,אירול קחצי ,תישעמ הלּבק ןופ רעפעשַאּב רעד

 רעכעלטעג רעד -- קחצי יּבר יהלא) ''י""רא, תוביּת ישאר יד רעטנוא

 רעשיזנּכשַא רעבושח ַא ןיא 1894 ןיא םילשורי ןיא ןרָאּבעג זיא ,(קחצי 'ר

 -רעּביא אירול רעגנוי רעד זיא ,ןּבילּבעג םותי ַא ירפ רעייז 1 עילימאפ
 רעטעפ ןכייר ןייז ייּב ןגיוצעגפיוא ךיז טָאה רע ּוװ ,םירצמ ןייק ןרָאפעג
 הנותח רָאי 18 וצ םיא טָאה סָאװ ,רַיַאק ןופ ןסכוס ַא ,םיסנערפ יכדרמ

 טנרעלעג .אידול טָאה םידומיל עשידומלת .רעטכָאט ןייז רַאפ טכַאמעג

 (ז''ּבדר) ארמז יבא דוד 'ר בר ןטמירַאּב םעד ןופ החגשה רעד רעטנוא

 יד ןיא טריפעגנירא ךיוא םיא סָאה סָאװ ,יזנּכשַא לאלצּב ןופ ןוא

 -טרַאצ יד טרוּכישרַאפ שממ טָאה ''רתסנה תמכח,, יד ,הלּבקה תודוס

 ןטסקיטלַאװג םעד :אירול ןגנוי םנופ המשנ עטמולחרַאפ ןוא עקידנליפ

 רענענישרע קורד ןופ טשרָאקַא רעד טכַאמעג םיא ףיױױא טָאה םשור

 טעװַארּפעג ,ןּבעל טרעדנוזענּפָא ןַא ןריפ ןּביױהעגנָא טָאה רע .,"'רהוז,

 -רַאֿפ א ןיא סולינ ןופ גערּב ןפיוא ךָאנרעד טצעזַאּב ךיז- ,''תודדונתה,,

 םייהַא ןוא ,רָאי ייווצ עצנַאו טכַארּברַאפ טָאה רע ּוװ ,טלעצעג םענעפרָאװ

 ןרייר רע טנעלפ טלָאמעד ךיוא ןוא ,תּבש ףיוא זיולּב ןעמוק רע טגעלפ
 ,שרוק-ןושל ףיוא רָאנ ךיוא סָאד ןוא רעטרעוו עטלייצעג זיולּב

 ןעמָאנײּב ןיײז ךיױא ןשטײטרַאּפ עליפ ןוא יזנ:שא ףיוא אירול טסייח רַאפרעד 1

 | .קחצי 'ר יזנכשא -- "?י"רַא;
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 23 ןריי יייב רושַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 טנטָאש יד רעטנוא ,סולינ ןקידתודוס םנופ סעגערּב יד ףיוא ,טרָאד

 רעד טָאה ,ןדימַאריּפ עקיּבייא ןוא ןסכקניפס עטרַאטשרַאפ יד ןופ

 ןופ שינעטער עפיט סָאד ןקעדפיוא טלָאװעג רעקיטסימ רעקידתובהלתה

 ,המשנ עטמולחרַאפ ןייז .ןבעל םנופ דוס םעד ןקעלּפטנַא ,טלעוו רעד !

 טָאה -- ןלָאּבמיס ןוא רעדליּב עשיטסַאטנַאפ סרווז םעד ןופ טשיורַאּב

 ןוא גנַאלק ןדעי ןיא :טלעוו עקידתודוס עטפושיכרַאפ ַא ךיז םורַא ןעזעג

 טָאלב ַא ןופ לּפַאצ םעד ןיא ,עילַאװכ דעד ןֹופ רעטיצ םעד ןיא ,גנוגעװַאּב

 עמוטש יד ןיא ןליפַא ,גערּב ןפיוא רעיא םעד ןופ רעטסילפעג ןליטש ןוא

 ןקיטכעמ םעד ןעמונרַאפ רע טָאה לַארעּביא --- רענייטש עטרַאטשרַאפ

 ,תומשנ עסידעּבעל טריּפשעג לַארעּביא ,ןּבעל ןכעלּברַאטשמוא םנופ םעטָא

 ןוא ,,'דניז,, רעד ןופ טסַאל רערעווש רעד רעטנוא ךעּבעגנ ןטכַאמש סאו

 ,שיגעגנעפעג ןגנע םעד ןופ ןעיירפַאּב ייז לָאז ןעמ ,''ןוקיּת,, ןגעוו ןטעּב
 ןיא ,רעדנעּב עקידנקיטש יד ןופ --- ףושיּכ ןכעלקערש םעד ןופ ןזיילסיוא
 רעזָאלמרָאפ ןוא רעטיוט רעד טרעמַאלקעגנייַא ייז טלַאה סע עכלעוו

 -עװַאּב ,רערָאטש רעד ןופ טסייג םענעגנַאּפעג םעד ןעיירפַאּב .! רמוח
 טימ ,רעקיטכיל רעד ןעוועג זיא'ס סָאװ ,סָאד טָא ,עירעטַאמ רעזָאלסגנוג
 רעד ,רוטּפלוקס רעקיטנַא רעד ןופ ''ןימאמ ינַא, רעטלופרעביא דיירפ

 עקידנגעװַאב יד ןוא ,רעלטסניק-סנַאפענער יד ןופ סָאטַאּפ רעקידרעייפ
 ןופ ןפַאש ןקיזיר םניא טעּפמיא ןקידנרָאצ-שיגַארט םעד ןופ טפַארק

 -עגסיורא ךיוא טָאה קנַאדעג רעקיזָאד רעד טָא -- ָאלעשזדנַאלעקימ ַא

 טרעקַאלפעג טָאה סע .ןכלעװ ןיא ,זַאטטקע ןקידתובהלתה םעד ןפור
 ייּב טרָאד ,רעקיטסימ ןשידיי ןטמולחרַאפ םעד ןופ המשנ עשיטנַאמָאר יד
 םֹלֵא עירעטַאמ יד .ןדימַאויּפ עשיּפָאלקיצ ןוא ןסקניפס עטרַאטשרַאפ יד
 ןיא טלַאה סָאװ ,דניז ןוא סטכעלש ןופ לָאּבמיס סְלַא ,ףשכמ רעזייּב
 -- ןכייה יד ןיא טבערטש רעכלעוו ,טסייג ןקידעּבעל םעד טפַאשטכענק
 תוהמ ןקיטסייג ןצנַאג םעד טשרעהַאּב טָאה קנַאדעג רעלַארטנעצ רעד טא
 ןייז טמענרַאפ םולינ םעד ןופ שיורעג-סעילַאװכ םעד ןיא .י""רא םעד ןופ
 . ןעמוק סָאװ ,ןטלעוו לָאצ רעקידארומ ַא ןנעוו עעּפָאּפע עקירעיורט יד רעוא
 ךיוא ךיז טניפעג רַאפעג רעכעלטיוט ןיא .סטכעלש ןופ ןצענ יד ןיא םוא
 -ףוׂשיּכ יד ריא ףיוא ןעמערוטש ןטייז עלַא ןופ םערָאװ ,טלעוו רעזנוא

 ןכעלרעפענ םעד ןסיירעצ ךיילג זומ ןעמ ;סטכעלש ןוא דניז ןֹופ תוחוּכ
 עלעירעטַאמ יד ןופ טסייג םענעגנַאפעג םעד ןעיײרּפַאּב ,זיירקיףושיּכ

 "םימי תדמחא 40-29 ,'םילוגלנה רפסא ;44 ,241 ,המכח תוימולעּתע :עו 1
 ,הדשה לא הרות דומלל ל"ז ברה ךלה תחא םעפוע :'א 'םע ,6 ףד (1731 עּבַאנסױא}
 םגו הרשה ינפ לע היח ןכו רפסמ ןיא תושפנ םיאלמ הדשה יצע לכ אר ויניע אשיו
 ,"תובבר המכ ויח םימיה פ"ע



 גר עבניצ ,י ר"ד 4

 -גייא רעד ,רע ןוא .ןטייז עלַא ןופ םורַא םיא ןרעמַאלק .סָאװ ,''תוּפילק,;

 רע ,ןכעלקריוורַאפ סָאד זומ רע ,סולינ םנופ ןנערּב יד ףיוא שורּפ רעמַאז

 | ...רעײרפַאּב רעד ןייז זומ

 ,ןשטנעמ ןופ טרעדנוזעגּפָא ,תודיחיּב גנַאלנרָאי ןעגנערּברַאפ טָאד

 םעד טכַארּבעג טָאה ץלַא סָאד -- םיפוניס ןוא םיתינעּת עקידנעטש וה

 -ןלאה עקידרעּביפ וצ ,''תוימשנה תוטשּפתה , רעלופ וצ רעקיטסימ ןגנוי

 טקעלּפטנַא םִיא רַאפ ךיז ןּבָאה זַאטסקע ןופ ןטנעמָאמ ןיא .טעיצַאניצ

 ,ןעלמיה עטייוו יד ןופ תולוק ןגָארטעג םיא וצ ךיז ןּבָאה סע ;''ןעגנּועז

 סע .תומולח עכעלרעדנּוװ ןעזעג רע טָאה ןגיוא עכַאװ ענעפָא טימ ןוא

 םפיפ ןקעדפיוא םיא רַאפ ןוא ,איבנה והילא ןכוזַאב טפָא םיא טנעלפ

 רעד ,יאחוי ןֹּב ןןעמש 'ר אנּת רעכעלטעג רעד ךיוא ;תודוס עקידהמיא

 רע ..ןסעומש עגנַאל ןריפ םיא טימ טגעלפ ,שודקה רהוז םנופ רעפעשַאּב

 המשנ ןייז ךיז טּביוהרעד ףָאלש ןופ ןהעש יד ןיא זַא ,ןרעכיזרַאפ טנעלפ

 םיקירצ ןוא םיאיבנ יד טימ ףיונוצ ךיז יז טדער טרָאד ןוא ןעלמיה יד ןיא

 | ..תורוד עקילָאמַא ןופ

 רע טייצ יד ןעמוקעג ןיוש ןזיא סע זַא ,ןסָאלשַאּב רע טָאה ךעלדנע

 ןיא .תֹובא יד ןופ דנַאל םניא ,םייה-סטרוּבעג ןייז ןיא ןרעקמוא ךיז לָאז

 טכַארּברַאפ טייצ לקיטש ַא ,לארשי-ץרא ןייק טזָאלעג ךיז רע טָאה 9

 ,תפצ ןיא טצעזַאּב ךיז ךָאנרעד ןוא ,םילשורי טָאטשיסטרוּבעג ןייז ןיא

 .זיירק-רעקיטסימ ןקיטרָאד םעד ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג דלאּב זיא רע ּוװ

 תינויע הלּבק ןענרעל אריאודרוק השמ ייּב רע טנעלפ טייצ עטשרע יד

 שרעדנַא טינ "'םינומר סדרּפ, לעּב םעד ןפור תווינע סיורג טימ ןוא

 ןוא תובהלתה עשיטסימ ןייז טָאה רעּבָא דלַאּב 1 "'ונּברו ונרומ,, יו

 -סימ םנופ עליפ סָאװ ,וצרעד טכַארּבעג ןנַארּפ-הלּבק ןיא ךרד רענענייאי

 סלַא טנעקרענָא םיא ןוא םידיסח עסייה ענייז ןרָאװעג ןענייז זיירק-רעקיט

 ס''ירא ןופ לָאצ יד ןסקַאװעג זיא לענש ץנַאנ .ךרד הרומ ןוא ןיּבר רעייז

 -סיוא רלַאּב זיא סָאװ ,זיירק ןייז ןרָאװעג זיא רעסערג ץלַא ,רעגנעהנַא

 יר ןוא ןּבעל רעגייטש רעד ּוװ ,חליהק רעזעיגילער רעצנַאנ ַא ןיא ןסקַאוװעג

 ןופ תונקּת ןוא רדס םעד טול טמיטשַאּב טסעפ ןעוועג זיא הגהנה עצנַאנ

 ךיז י"רא רעד טנעלפ תּבש .? הטיש רעשיטסימ ןייז ןוא י"'רא םעד

 יד ןריזילָאּבמיס טלָאזעג ןּבָאה סָאװ ,םידגּב עקייוו ריפ ןיא ןליהנייַא

 "עטש רענעפרָאװרַאפ רעד ןיא ,טרָאד .שרופמה םש םעד ןופ תויתוא ריפ

 "םורַא .ןטייצ עטלַא רָאג ןופ רעדליּב טבעלעגפיוא ןּבָאה ,לילג ןופ עלעט

 יי
 טי =

 י(1890 ,עּבַאגסױא רעװעשרַאװ רעד םיופ) ,20 ,"םייח ץעא עז 1

 יא 'מע ,46 ףד ,"המכח תומולעּת, 9



 25 ןדיי ייּב רומַארעטיל רעד ןופ עטכישענ יד

 ןרעדנַאװ י"רַא רעד טגעלפ .! םידימלּת עטּבילעג ענייז ןופ טלגנידעג
 -תיּב ןוא סעקנָאל עטרעדנוזעגּפָא רעּביא ,תפצ ןופ ןטנגעגמוא יד רעּביא
 טלעוו רעד ןופ תודוס עפיט יד ןקעלּפטנַא רע טגעלפ טרָאד ןוא ,תורבקה
 יד ,ייז .ןשינעעשענ עסיורג עקידלַאּב ןגעו הרושּב יד ןגָאזנָא ןוא

 ןייק טינ ןיא יּבר רעייז זַא ,רעכיז ףיוא טסוװװעג ךָאד ןּבָאה ,םידימלּת

 -כיל םעד ןופ חילש ןוא רעגָאזנָא רעד ,ףסוי ןּב חישמ רעד .יוו ,רערעדנַא|
 ןוא םיאיבנ ןיפ םירבק יד ןכוזַאּב ןגעלפ ייז ...דוד ןּב חישמ ,לאוג ןקיט

 -רַאפ םידימלּת יד ןגעלפ רעצרעה עטרעטיצרַאפ טימ ןוא ,?ןוילע ישודק

 רעַייֹוװַאב יד טימ ןסעומש טריפ תפומילעב ןוא יּבר רעייז יו ,ןעמענ

 ןיא ןִייז לגר-הלוע ייז ןגעלפ געט עטיכיטשַאּב ןיא .םירבק עקילייה יד ןופ

 "ןכעלטעג , םעד ןופ רבק ןפיוא ,טרָאד ןוא ,ןורימ ףרָאד ןטנעָאנ םעד
 טימ לופ ,סעינָאמערעצ עשיטסימ ןטכירּפָא ןעמ טגעלפ ,יאחוי ןֹּב ןועמש 'ר

 עלעיצעּפמס ןענניז טנעלפ ןעמ :תוימשנה תוטשּפתה ןוא תובהלתה
 ןטנעֶאנ םעד ןגעװ ןלייצרעד גנוקיצטנַא רעקידרעייפ טימ ,םירומזמ
 ןטיירג ךיז ןעמ ףרַאד ךיג ,רעדנּוװ עמיורג סָאד טמוק .דלאב טֶא ;''ץק,!

 טרַאה ןיוש ךאד ןעייטש ייז ..,לאוג ןקיטכיל םעד ןייז םינּפ-לּבקמ ןייג
 ארד) '!רוד רעטצעל , רעד ,!!עטצעל , יד ךָאד ןענייז ייז ,ץענערג רעד ייּב
 רעד ןופ ןזָאלסױרַא ךיז ייז ןגעלפ טכַאנרַאפ גָאטיירפ ןדעי ...(יארתּב
 דלעפ ןעיירפ ןפיוא ,טרָאד ןוא ,ןטנַאװעג עסייוו ןיא טלקיװעגנייַא ,טָאטש
 סעציּבַאקלַא קידנעגניז ,אתּכלמ תּבש , יד ןייז םינּפ-לּבקמ ייז ןגעלפ
 זיא'ס זַא ,טגָאזעג תודע טָאה ןיילַא י''רא רעד ןכלעוו ףיוא ,"ידוד הכל;
 ןוא ןעננַאזעג עועיגילער עלַא ןופ גנַאזעג עטסנעש ןוא עטסעּב סָאד
 םידימלּת יד תעּב -- ,עדנענעק א טְלייצרעֶד -- לָאמנייא,, .םירומזמ
 ירא רעד-טָאה ,!'ידוד הכל , ןופ ןפארטס יד ןעגנוזעג תּבש ברע ןּבָאה
 ךיילג ריז ןְלֶאז .רימ ,םירבח ,ריא טליוו :ןָאמענ גערפ ַא גנולצולּפ שודקה

 -רַאש ,..| םידימלּת יד ?ןייז תּבש-לּבקמ טראד ןוא םילשורי ןייק ןזָאל
 רעטייוו א זיא םילשורי ןייק תפצ ןופ םערָאװ ,ןיּבר ןפיוא טקוקעג טשודיח
 ןופ לייט ַא ןּבָאה ךָאד .המחה תעיקש רַאפ ןעוועג ןיוש זיא'ס ןוא ךלהמ
 ןּכָאה עקינייא , הצורמ ןענייז ייז זַא ,טרעפטנעעג ךיילנ םידימלּת יד
 ךיז ןזָאל יז { ,ז. ימ רענייוו ערעייז רעירפ ןוומ ייז זַא ,טרעלסרע רעּבָא

 ןוא טנעה יד טימ ןָאטעג עק לַּפ ַא י"רא רעד טלָאמעד טָאה .געוו ןיא

 ,(ןוילע ישודק םירבה רשע) םידימלּת עניױזַא ןעצ ןנעװ טלייצרעד עדנעגעל יד 1
 רפס רעד טליײצרעד םידימלּת םי"רַא ןופ תוגרדמ ייוצ ןגעװ ,3 ,"המכח תומולעּתע עז
 'ו | ,22--22 ,םילוגליגה

 ,35- 24 ,"לַאמיװ יחבש, {28 ,"המכח תומולעּתת
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 עֶלַא ריא טלָאװ !היכז יד טינ ןּבָאה סָאװ ,זנוא וצ ייוו ,, :ןעירשעגסיוא

 ןעמונעג טלָאװ ךיילנג -- טקיליװעגניַא גָאלשרָאפ ןיימ וצ החמש טימ

 --- לָאמנייא .''ןזיוװַאּב םילשורי ןיא ךיז טלָאװ חישמ ןוא ,תולנ טוצ ףוס א

 -ַאזוצ רימ ןענייז ---לַאטיװ םייח ,דימלּת רעטּבילעג סי"רַא םעד טלייצרעד

 זנוא וצ טגָאז .ןוילטבאו היעמש ןופ רײק ןּבעל ןענַאטשעג ןיִּבר ןטימ ןעמ

 ךייַא לָאז ךיא ,רימ ןלעפַאּב ןוילטבאו היעמש !עניימ רעדניק :יּבר רעד

 טינ לָאז רע ,ףסוי ןּב חישמ םעד רַאפ ןייז ?לּפתמ טלָאז ריא ןטעּב

 וצ ןסיוטשעגנָא טינ ךיז ןוא ןענַאטשרַאפ טינ רעּבָא ןּבָאה רימ .''ןּברַאמש

 ךָאד זיא ףהסוי ןּב חישמ ןוא .ףסוי ןֹּב חישמ ךעלטנניא זיא רעוו :ןגערפ

 קלּתסנ , רע זיא םורַא געט עכעלטע ןיא .ןייֵלַא יּבר רעזנוא עקַאט ןעוועג

 .1 "ןרָאװעג

 געט ףניפ ,הפגמ רעצרַאװש רעד ןופ ןּברָאטשעג זיא אירול קחצי

 טָאה ןיּבר םנופ טיוט רעגנולצולּפ רעד .טלַא רָאי 88 ,21879 בָא ןיא

 טָאה ןעמ .רערעראפ ןוא םידימלּת ענייז ףיוא םשור ןקיטלַאװג ַא טכַאמענ

 טימ ,ךונח ןשילּביּב םעיינ ַא ןגעוו יו טדערעג םענעּברַָאטשעג םעד ןנעוו

 ןנניאו,, :טלייצרעד לּביּב יד ןכלעוו ןגעוו ןוא ןעגנַאגעגמוא זיא טָאג ןבלעוו
 -עגוצ ךיז וצ טָאג טָאה ךונח םעיינ םעד ךיוא ןוא ,''םיהלא ותוא חקל יכ

 ,פארשי-ץרא ןיא רָאי יירד ךָאנ ןּבעל ןעוועג לָאז רע ןעוו םערָאװ ,ןעמונ

 יואר ןעוועג טינ ךָאנ רעּבֶא זיא רוד רעד ,ןעמוק טזומ ע ג חישמ טלָאװ

 5 וצרעד

 עשירַארעטיל םוש ןייק ךיז ךָאנ ןזָאלעג טינ טָאה י"רא רעד

 -ַאֹּב הדועס רעדעי ףיוא רמז ַא) תורימז עקידתּבש יירד רעסיוא השורי

 טָאה רעװָאנַאה עטנ ןתנ סָאװ ,תוליפּת עקיצרַאה עקינייא ןוא + (רעדנוז

 ו'רא רעד םגעלפ הרוּת ןייז 5 ''ןויצ ירעש,, ןייז ןיא טכעלטנפעראפ

 סעקנָאל רעּביא םידימלּת ענייז טימ קידנריצאּפש ,הּפ-לעּב ןּבעגרעּביא

 םעד ןופ הילש ןוא שרפמ רעד .? טָאטש רעד רעסיוא רעדלעפ ןוא

 ,4/ ,28 ,"המכח תומולעת, 1

 35 ,24 ,"לַאמיװ יחבשא עז 2
 יב 'מע ,44 ףד ,"המכח תומולעּתע 5

 אלכיה ינב (3 ןוא אתדועסל רדסא (2 ,ןיחבשב רמזא (1 : תורימז עקיזָאד יד 4

 ,) ,'םימי תדמהע ןיא שוריּפ ןסיורג ַא םימ טקורדעגּפָא ןטשרע םוצ ןענייז -- ןיֿפיטכד

8, 124:-125, 147-146. 

 יַאּבַאק ַא םי"רַא םעד טכעלטנפערַאֿפ ךיוא זיא "ןויצ ירעשא םרעװָאנַאה ןיא 5

 | ,"ידעב ןגמ 'ד התאוא הליפּת עשיטסיל
 אלו תוירבדמבו תודשב םתוא הליג ויתודוס בורוש :28 ,"המכח תומולעת, 5

 ."רפס םושל ךירצ היה



 227 ןדיי ייַּב רומַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 עטסטּבילַאּב ענייז ןופ רענייא ןרָאװעג זיא הלּבק ןיא הטיש סי'"'רא

 -םיונוצ שינרענע טָאה רע .לָאטיװ םייח רעטנַאמרעד רעירפ רעד ,םידימלּת

 םעד ייּב ןענופעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןציטָאנ ןוא םיסרטנוק עלַא 1 טלמאזעג

 ענעגייא ענייז ןופ ןוא ייז ןופ דוסי ןפיוא ןוא ,םידימלּת עקירעּביא סי""רא

 רע ּוװ ,קרעוו לָאצ עצנַאנ ַא ןּבירשעגנָא רע טָאה תונורכז ןוא ןציטָאנ
 ןייק רעּבֶא זיא סע .הלּבק ןיא הטיש סי"רַא םעד םיטרּפ עלַא טימ רעּביא טינ
 ךימלּת רעד זַא ,ןענעכער רעשרָאפ יד ךיז ןזומ טימרעד ןוא ,טינ קפס םוש

 ענייז ןופ ?יפ ןיּבר ןייז ןופ ?יומ ןיא טגײלעגניײרַא טָאה שרפמ ןוא

 .ןעקנַאדעג ענענייא

 ?חצי טימ ןדנוּברַאֿפ גנע ױזַא זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,לָאטיװ םייח

 ,רפוס ַא ןופ עילימַאפ ַא ןיא 1849 ןיא תפצ ןיא ןרָאּבעג זיא ,הלּבק סאירול

 ץיניוװָארּפ רעשינעילַאטיא רעד ןופ עניטסעלַאּפ ןייק ןעמוקעג ןיא רעכלעוו

 םייּב טנרעלענ לַאטיװ רעגנוי רעד טָאה םיקסוּפ ןוא ארמג .עירּבַאלַאק

 ןעמונענסיוא קינייװ רעּבָא טָאה הכלה ענעקורט יד .ךישלַא בר ןטנַאקַאּב

 ןוא ?ּבוקמ ןטימ לַאטיװ ךיז טנעקַאּב רָאי 14 וצ ,לּבוקמ ןקיטפניק םייּב

 ןצנַאג ןטימ ּפִא ךיז טינ רוחֹּב רעגנוי רעד ןוא ,יזנּכשַא תודיּפל םשדלעּב

 עּפַאנק וצ טַאהעג טָאה ?ַאטיװ םייח ,''רּתסנה תמכח,, רעד ןערּב
 סנרפמ ידכִּב ןוא ,ןייד רעדָא בר ןרעוו ןענָאק לָאז רע תועידי עשידומלּת

 ,קידנפָאה ,עימעכלַא ןיא קילנ ןכוז טוװּורּפענ רע טָאה ,עילימאפ ןייז ןייז

 טיּבעג םעד ףיוא רעּבֶא טָאה רע .ןרעוו ךייר לָאמַאטימ ןענָאק טעוװ רע זַא
 -ענרָאּברַאפ ןייז וצ ןעמונעג רעדיוו ךיז רע טָאה ,טכַאמעג טינ ןקילג ןייק

 ףיוא ןביירש ךיז ןעמונענ ןוא ''רהוז,, ןיא ךיז טפיטראפ ,''המכח,, רענ

 ןזייוװַאּב ןּביוהעגנָא ךיז ןּבָאה רעקיטסימ ןגנוי םעד .שוריּפ ןפיורג ַא םיא

 והילא םולח וצ ןעמוקעג םיא וצ זיא ?ָאמנייא .תומולח עראּברעדנוװ
 טָאה לאטיװ ּווװ ,ןטרָאג ןקידמישודיח ַא ןיא טריפענניירַא םיא ןוא איבנה

 םורא ייז ןעילפ עלַא ןוא רעטלע םענעדיישרַאפ ןופ םיקידצ ליפ ןעזעג

 ךֹומלּת רעטסבושח ןוא רעטסטלע סלַא ,ןעמונעגוצ -- טגָאועג רעקיטכיר 1

 .עג ןּבירשרַאפ זיא'ס סָאװ ,ץלַא ןעמענפיונוצ בייוחמ ןיא רע זַא ,םרא?קרע רע סָאח
 יד וצ יואר טינ ְךָאנ ןיא רוד רעקיטציא רעד לײװ ,הרות סי"רַא םעד ןופ ןרָאװ
 רעטריםיצ זנוא ןופ םּפָא ןיוש רעד ,ןטלַאהַאּב טרָאד ןענײז סָאװ ,חודוס עקידהמיא
 תריטפ רחאלש, :(46 ,"המכח תומולעּתע) םעד ןגעװ טלייצרעד לאימלש המלש לּכּוקמ

 רנד םוש תחינה אלו םיריבחח לכ דימ םיסרטנוקה לכ םייח ר"רהמכ חקל ל"ז י"ראה
 רואה הוה םלועב דֹוע תולגל ןתנ אלש ורמואב םהֹל םתוא רױהה אלו המכחה זמ

 ינֲא ןַא םױרַא םלעטש אפוג לַאטיװ םייח ."המכחה תונייעמ ןתוא ןמתטנ רבכ יכ לודגה

 םינ םָאה םיא רעסיױא םידימלּת עקירעביא סי"רַא םעד ןופ רענײק רשֲאֹּב :םעמ רעד

 לכתסת לאוא 111 ,8 ,"םייח ץעא עז ,הרוּת עפימ סניבר סעד ןענַאטשרַאֿפ קירעהעג
 ,"הוה רפסב ךל וננתכש המב יתלוז הל"ז ירומ םשב םיבתכנה םיסרטנוק םושב
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 ןענרעל ןוא ןכַאז עסיז ײלרעלַא ןסינעג ייז .?גייפ ןופ טלַאטשעג רעד ןיא

 עמַאס רעד ןיא ,רעטייו .הנשמ רעד ןופ תוכלה יד הדמתה סיורג טימ

 ומצעּבו ודובכּב אוה-ךורּב שודקה םעד ןעזרעד רע טָאה ןטרָאג םנופ טימ

 טנעלעגנָא ןציז םיא םורַא ןוא ,ןקז ןקיטלַאװג ַא ןופ טלַאטשעג רעד ןיא

 יד ןרעה ןוא הלּבקה ימכח םיקידצ יד סענַאװיד עטסכייר יד ףיוא

 "דנעװ רעד ,1 ןײלַא ?ליומ סאוה-ךורּב טָאג ןופ רּתסנה תמכח עקילייה

 םעד םימ שינעגענַאּב עטשרע ןייז ןעוועג זיא ןּבעל סלַאטיװ ןיא טקנוּפ

 "סימ ייווצ יד ןופ שינעגעגַאּב עטשרע עקיזָאד יד טָא (0 ןיא) י"'רא

 ,םערנעגעל ערַאּברעדנּוװ ץנַארק ןצנַאג ַא טימ ןטכָאלפעגמורַא זיא רעקיט

 טָאה רע תעּב ,אירול קחצי זַא ,טלייצרעד תודגַא עקיזָאד יד ןופ ענייא

 ןוא ,'גנוקעלּפטנַא , עשיאיבנ א טַאהעג טָאה ,םירצמ ןיא טּבעלעג ךָאנ

 טימ ןדיישעצ ךיז ןזומ דלַאּב טעוװ רע זַא ,ןרָאװעג טגָאזעגנָא םיא זיא'ס

 לארשייץרא ןייק ןזָאל ךיילג ךיז רַאפרעד רע ףרַאד ,טלעוו רעקיזָאד רעד

 רע סָאװ ,םייח ןעמָאנ ןטימ םכח-דימלּת ַא ןענעגענַאּב רע טעוװ טרָאד ןוא

 ןוא הרוּת ןייז ןופ תודוס יד ןקעדפיוא םיא רַאפ לָאז רע יואר זיא רענייא

 ,טלייצרעד הדנַא רעדנַא ןַא .* ""ומוקמ אלממ ,, ןייז רַאפ ןעמיטשַאּב םיא,

 ןפיוא ןעמוקענרָאפ זיא רעקיטסימ ייווצ יד ןופ שינעגעגַאּב עטשרע יד זַא

 ייז תעּב ןוא לפיש ַא ףיוא ןרָאפעג ןענייז עדייּב .תרנַּכ םי םנופ גערּב

 רעטסנעפ עריא סָאװ ,לוש רעטרעיומעג רעטלַא ןַא וצ טפישעגוצ ךיז ןּבָאה

 ןעקנירט ןלאטיװ ןּבענעג ירא רעד טָאה ,תרנּכ םי םוצ סױרַא ןעיינ

 ,הירבט ןופ ךייט םעד ןּבעל ךיז טניפעג סָאװ ,לָאװק סמירמ סיוא רעסַאוװ

 רעד ןופ תודוס עליפ םיא רַאפ טקעלּפטנַא רע טָאה ייּברעד עקַאט ןוא

 .* הלּבק

 ?רוג רעד ףיונוצ קידנעטש ףיוא ךיז טכעלפ ןָא טנעמָאמ םעד ןופ

 "סיוא .ןדיישעצ םינ רעמ ןיוש ךיז ןענעק ןוזא ,רעקיטסימ ערייּב יד ןופ

 טָאה הטיש ןייז סָאװ ,ןעקנַאדרַאפ וצ י"רַא רעד טָאה ןלַאטיװ ךעלסילש

 ליפ ךיֹוא סע טָאה לַאטיװ עקַאט רָאנ ,גלָאפעד ןקיטלַאװג ַאזַא טאהעג

 עקירהמיא ענױזַא ןעמונעגנָא טָאה ''תישעמ הֹלּבק , יד סאו ,ןעוועג םרוג

 ףיוא העּפשה עקיטסניגמוא ַאזַא טָאהעג ןּבָאה סָאװ ,ןעמרָאפ עטכשוחַאפ

 עקיזָאד יד .רוטלוק רעשידיי רעד ןופ גנופקיװטנַא רעקידרעטייוו רעד

 םיול ךיז ןשיווצ טפַאשתוברק ?יפ ױזַא טַאהענ ןּבָאה סָאװ ,רעקיטסימ .ייווצ

 רעטקַארַאכ רעייז טיול ןדיישרַאּפ ןעוועג רעּבָא ןענייז ,ןעגנומיטש ערעייז

 ,(1882 ,עּבָאגסיוא רעגרעּבמעל רעד םיול ןריטיצ רימ) 28 ,"לַאטיװ םייח יחבשג עז 1

 45 ,45 ,4ג ,"המטכח תומולעּת,

 ,"הוצמו דיגנ, וצ ערעררָאפ יד עז 8



 829 . ןרי יב רוטַארעסיל רעד ןופ עמכישעג יד

 םעד ןופ טינ שטנעמ א - ןעוועג זיא - י"'רא רעד .תוהמ ןשילַארָאמ ןוא

 ןיא טּבערטשעג קידנעטש טָאה סָאװ ,ןוימד לעב רעטמולחרַאפ ַא ,'םלוע

 םזילַאעדיא רעטסלדייא ןוא רעטסנעש רעד ןעמעוו ייּב ןוא ,ןעלמיה יד

 טימ .טשימענפיונוצ ,דלעה ןטמירַאּב סעסעטנַאװרעפס ייּב יװ ,ךיז טָאה

 ןעוועג רעּבָא זיא לַאטיװ םייח .סעיצַאניצולַאה עשיטסַאטנַאפ ןוא ןועגיש

 ןפיוא ָאשטנַאּפ ָאשטנַאס רעד זיא סָאד---טָאכיק-ןָאד ןופ .ךּפיה רעלופ- רעד

 טָאה ,םענַאּבטלעװ ןייַז טיול רעקיטסימ רעתמא .ןַא ,קיטסימ ןױופ טיּבעג

 רעשיטסימ-שיטסַאטנַאפ רעד ןיא  ןגָארטוצנײרַא ןזיוװַאּב ךָאד לָאטױװ

 .ןשירעמירַאּב-ךעלנילק ןוא ןלאנאב-שידרע םעד ןופ ?יפ רעייז טלעוו

 יו ,רעגירטַאּב ןוא ןַאטַאלרַאש רעטושּפ ןייק ןעווענ טינ רע זיא סיוועג

 ""עשיליּכשמ , עגייז טימ אנהֹּכ רור רעשיאנק רעד םיוא םיא טלָאמ סע
 -ידלזממילש רעקיזָאד רעד זַא ,טינ קפס ןייק ךָאד רעּבֶא זיא סע ,1 ןלירּב

 ,רעמירַאּב רעקידהמיא ןא ןעוועג זיא עימעכלַא ןופ רעכוז-קילג רעק-
 רע .סעמַאלקער עקידנעיירש יד ןצונוצסיוא טסעשענ טינ ךיז םָאה סָאװ

 זַא ,תולעּפתה טימ טלייצרעד ,ןײרַא גָאט  ןזיּב ןיּבר ןייז עקַאט טּביול

 . יָאקעג טָאה סָאװ ,םיהלא שיא ַא ,ןוילע שודק א ןעוועג זיא י"רא רעד

 ןיז םיוא רע םצונ ייּברעד עקַאט רָאנ ,רעדנּוװ עטסערג יד ןזייוו

 ךיז ןפַאש ןוא ןרימַאלקער וצ ךיז ידכּב ,טייקילייה ןוא טייקסיורנ סניּבר

 -עמ ;ביירטש רע סָאװ .,טימרעד טינ ךיז טננונַאּב .רע .ןעמָאנ ןסיורג ַא

 ,םעד ןיא ןענַאטשַאּב זיא תוחילש סי"'רא םעד זַא ,רעטנוא לָאס ערער

 םייח -- ,דימלּת ןטסבושח ןייז רַאפ ןקעלּפטנַא תודוס ענייז לָאז רעי
 ןיא ,לַאטיװ םייח ,רע זַא ,ןרעהוצנֶא ךעלטייד ךיוא טיג רע 2 ?לָאטיװ
 ןטרַאװ וצ טאהעג טינ דלודענ ןייק טָאה רע ;* ןיבר ןייז ןופ רעסערג ליפ

 ןוא םיא ןגעו םיחבש ןלייצרעד ןלעוו רערערַאפ ןוא םידימלּת ענייז זיִּב

 - 1 תואלפנ ירוּפס ןוא סעדנענעל עשיטסאטנאפ טימ ןּבעל ןייז ןריצַאּב

 זיא םע ּוװ ,"לַאטיװ יחבש , טנַאה רענעגייא רעד טימ טּביירש .אפוג רע
 ןטריטלאזקע ןַא ןופ תומולח עשיטסַאטנַאפ ןלייטרעדנַאנופ רעווש רעייז

 סלַאטיװ .רעלדניווש ןרענידרא ןַא ןופ תואמר עטושּפ ןוא רעקיטסימ

 :"ףננ ןבאמ ןייז עז 1

 .ךיוא עז ,"רבלב ינרמלל אלא םלועל אג אל אוה יכת 148 ,,לַאסיװ יחבש, 2

 | ,22 'ּפַאק ,"םילוגלגה רפס, ןַאד 6 ,ןטרָאד

 לודג םדא התא יכ י"שה ינפל לודג התא המכ עדוי ךניא; :45 ,ןטרָאד 3
 םדא םוש גישה אלש המ גיׂשאו ויריבחו אביקע 'רכ לודג םדא התא יכ י"שה ינפל

 ,'ךכר יזנכשא קחצי 'רה וליפאו הוה רודב
 ,"הוצמו דיגנא ,לשמל ,עז ;טױט ןייז ךָאנ ןעשעג עקַאט סָאד ןיא שיטקַאֿפ

 ,עדעררָאפ;
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 .ךיז וצ טינ ןכיילג ןייק תמאּב טָאה '!עיפַארגָאיּבטסּבלעז,, עשילרעטסיוא

 ױזַא יו ,תואמזוג סלַאטיװ ליפענ-לוטיּב ַא ןָא ןענעייל וצ רעווש זיא סע

 ןייז טגָאזעג תואיבנ ןַאמ רעקילייה ַא טָאה טרוגעג ןייז רַאפ רָאי יירד ךָאנ

 ןייק ךיז וצ טעוו סָאװ ,ןוז 8 ןרעוו ןרָאּבעג סעוו םיא ייּב זַא ,רעטָאפ

 חישמ יו רערענעלק ןייק טינ ןייז טעװ דניק סָאד זַא ,ןּבָאה טינ ןכיילנ

 רעטייו .1 '!לארשי ץנַאג רעּביא ןגיניק קפס-ילּב םעוו רע ,, ןוא ףסוי ןּב

 ןייק ?ָאמנייק ןּבעל ריא"ףיוא טָאה סָאװ,, ,השא ַא זַא ,לַאטיװ טלייצרעד

 ןייז רעּביא יו ,ןגיוא ענעגייא עריא טימ ןעזעג טָאה ,''טגָאזעג טינ ןניל

 ,2 לייז רעקידרעייפ ַא ץנַאלג ןרַאּברעדנּוװ ַא טימ טניישעג טָאה ּפָאק

 ןיא ןגיולפעג זיא ,לַאטיװ ,רע יו ,ןעזעג טָאה רעטכעוו-טכאנ ַא סעּפע ןוא

 עקילייה א רַאפ סָאװ ,ןענַאמרעד וצ דימ טינ טרעוו רע .2 ןטפול רעד

 לטבמ רע ןָאק תוליפת ענייז טימ זַא ,טרעכיזראפ 4 טנַאמרַאפ רע המשנ

 ןופ רָאנ טגנַאלַאּבנָא זיא ?ארשי תלואג יד זַא ןוא תוריזג עטסגרע יד ןייז

 -ַארָאמ ןוא ''טייקילייה , ץנַאג ןייז ייּב ,(יב היולת ?ארשי תלואג) םיא

 -נופ טניפעג ,לָאמ סעדעי טנַאמרעד רע רעכלעוו ןגנעוו ,טייקנייר רעשיל

 -טסּבלעז ןייז ןיא ןענעכערוצּפָא ךיז קיטיינ רַאֿפ לַאטיװ םייח ןגעווטסעד

 "סיוא רַאפ טרעלקרע רע עכלעוו ,רענגעק עכעלנעזרעּפ ענייז טימ עיפַארגַאיּב

 טכַארּברַאפ טָאה רע ּוװ ,קשמד טָאטש רעד ןוא ,םירומנ םיעשר ןוא ןפרּוװ

 ,תושרד ענייז םימ טאהעג גלאפרעד קינייוו רעייז ןוא טייצ ערעגנעל ַא

 5 םודס עקידניז סָאד יוװ ףוס ַאזַא ןּבָאה טעוו יז זַא ,חיטבמ רע זיא

 ,המילש הנומאּב טּביױלנעג טָאה י"רא רעקיטסימ רעטריטלאזקע רעד

 רעדנּוװ רע ןָאק תויתוא יפוריצ ןוא תועּבשה ןופ ףליח רעד טימ זַא
 ןסעומש םיא טימ ןריפ ןוא ךוזַאּב טימ םיא וצ ןעמוק סע זַא ;ןפַאש

 ןזַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע .ןטייצ עטלַא רָאנ עקילָאמא ןופ תומשנ עקילייה

 ענעפָא ןיא יו ןשטנעמ יד ןופ רעמינּפ יד ןיא ןענעייל וצ תלוכיּב זיא רע

 ןופ ''ץוצינ,, םעד ןעמיטשַאּב ךיילג רע ןָאק קוק ןטשרע םייּב ןוא ,רעכיּב

 תורוד ענעגנַאגרַאפ סא המשנ סנעמעוו ןופ ןענעקרעד ,ןשטנעמ ןדעי

 םעד ןופ טנעה עקידמשוגמ יד רעמנוא ,''ץוצינ,, רעקיזָאד רעד טמַאטש

 ,4 ,'לַאטיװ םייח יחנש, 1

 .21 ,5 ,ןטרָאד {פ

 5 ,ןטרָאד 2

 ןשיפַארגָאנשע ןסיװעג ַא ךיױא טָאה עיפַארגָאיבטסּבלעז םלַאמיװ ,4 ,ןטרָאד 4

 םעד ןגעװ םימוּפ עליפ ןּבעגעגרעּביא אחרוא כנַא םרָאד ןרעװ םע לײװ ,סערעטניא

 ,ןּבעל רעגיימש ןלערוטלוק ןקיטלָאמעד

 ,16 ,ןטרָאד 5
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 -מוא עבָארג הדוּת סי"'רא םעד רעּבָא טמוקַאּב ,רענלָאפכָאנ ןוא דימלּת
 ןוא תועּבשה עדליוו טימ ףושיּכ ןוויטימירּפ ןופ ןעמראפ עטרעּפמולעג
 ךָאנ גנַארד רעלעדייא סי'רא םעד .םיקיזמ ןוא םידש רעּביא ןכורּפש
 וצ ןייז חכוז ידכּב ,ןּבעל ןטקילייהעג שיטעקסַא ןוא תוימשגה תומשּפתה
 ןזיילסיוא יואר זיא סָאװ ,ןּברק רעטלייוורעדסיוא ןוא רענייר רעד ןרעוו
 לאטיוו ייּב טרעו ץלא סָאד -- טלעװ עטקנוטעננייַא ''דניז , ןיא יד
 ןוא ןטפירשרָאפ עשיטקַארּפ רעטנזיוט ןופ םי םעד ןיא ןעקנורטרעד שממ
 ןיר ןיא לַאטיװ ךָאנ זיא ןעמעלַא םעד וצ .ןמייקיניילק עקינַאטנייא
 ןיטולח? זיא סָאװ ,טײקיזָאלטנעלַאט עקידהמיא ןַא ןעוועג ןיז ןשירָארעטיל
 רעקינייוו רעמ ןיא ןעקנַאדעג ענייז בתֹּכּב ןּבעגרעּביא תלוכיּב ןעוועג טינ
 עקינַאװרעװש עקיד עגייז .םרָאפ רעכעלדנעטשרַאפ ןוא רעשיטַאמעטפיס
 -רַאפ ַא ןיא טשימעגסיוא זיא ץלַא ּוװ ,והובו והוּת רעתסא ןַא ןענייז דנעּב
 -ןַאלּפרַאפ ַא ןיא .םייח ץע,, רעסיורג"קיזיר ןייז 4 ?יונק ןטרעטנָאלּפ
 טירט ןרעי ףיוא ןָא ךיז טסיוטש ןעמ ּוװ ,טניריּבַאל רעלעקנוט רעטרעט
 ןיא ןרעיול םנטָאש עקידהמיא עצרַאווש ןוא ;רענייטש ערעווש עטרַאה ןיא
 טסייר סע עכלעוו ,שינרעטסניפ-קָאטש רעקיזָאד רעד ןיא ךעלעקניוו עלַא
 -ודרעייפ רעד ןוא גנורעטסייגַאּב רעתמא ןופ קנופ רעד ךרוד ןטלעז ױזַא
 רַאד ןעמ ...תובחלתה רעשיטסימ ןוא סָאטַאּפ ןקידנפַאש ןופ ץילּב רעק
 עלַא יד ךרוד ןגָאלשכרוד ךיז דלודעג ןוא טומ פימ רעייז ןּכָאה ךעלקריוו
 םענײמעגלַא ןַא ןעמוקַאּב וצ ידכּב ,'םייח ץע,, םנופ "'םירעש , קיצפופ
 סלאטיוו ןופ טײקיזָאלנַאלּפ --- רעקיטכיר רעדָא ,ןַאלּפ םעד ןגעוו ףירנַאּב
 ,2 "'תולכיה , עטיוּבעגפיוא

 עזאלמעטסיס סלַאטיװ ןופ ןייז רעשמ ךיז ןָאק ןעמ טייוו יו ףיוא
 ףיוא הטיש ןייַז ןופ לייט ןשיטערָאעט םעד ןיא אירול ךיז טציטש ,קרעוו
 רעּבָא טרעדנערַאפ ,םישרפמ ענייז ןוא ''רהוז,, םנופ ןּפיצנירּפטנורג יד
 ךיז טקרעמַאּב סרעדנוזַאּב .םיטרּפ עקיטכיוו ץנַאג עקינייא קרַאטש ייּברעד
 ןענייז תוריפס יד יֹוזַא יו ,גנורעדליש ןייז ןיא ךרד רענעגייא טאירול
 ל"'ןיפוצרּפ,, ענעפורעג ױזַא יד ןגעוו ערעל ןייז ןיא טרפּב ,ןרָאװעג ןפַאשַאּב
 ,אירול טנרעל ,טלַארטשעגסיױא ךיז ןופ .''תוריפס ,, יד טָאה טָאג רעדייא
 ןוא ,ןטייוו עכעלדנעמוא עלַא טלימעגסיוא טכיל ''ספוס-ןיא,, םעד טָאה

 יתדמלו :טקרעמַאּב רע ּוװ ,"םייח ץע, םוצ המדקה ןַיז ןיא שורּפַאּפ ריאמ לּבוקמ רעד ,קרעװ סלַאטיװ ןופ רעּבעגסױרַא ןוא רָאטקַאדעה רעד ךיוא םנעקרענָא סָאד :
 ,"ףוס אלו שאר אל רדס םהל ןיא רשא לע םישודקה ירפס לדוג יתיארו וירפס *

 ,?תולכיה, ןּביז ןיא םלײמעגניַא זיא "םייה ץעא רעד 8
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 טָאה ''ףוס-ןיא,, רעד ןעוו .1 טריטסיסקע טינרָאג טָאה טכיל םעד רעסיוא

 ןענָאק ךיז ןלָאז סע ידכּב ,ןפַאשַאּב וצ ןטלעוװ ןסָאלשַאּב ןליוו ןייז ןיא

 ויתומשו ויתולועפ רואל איצוהל) םישעמ ענייז ןוא ןעמָאנ ןייז ןקעלּפטנַא
 -עגפיונוצ ''ףוס-ןיא,, רעד טָאה ,ומצע תא םצמצ --- טלָאמעד ,(וייונכו
 -לטימ םניא טרָאד ךיז טָאה .טכיל ךעלדנעמוא ןייז טימרעדניא ןּפמורש

 -ךורב טָאג טָאה ללח ןקיזָאד םעד ןיא טָא ןוא ,ללח א טעדליּבעג טקנופ!
 .עלַא יד טכַארּבעגסױרַא ןוא טקידנעראפ ,ןפַאשַאּב ,טלַארטשענפיױא, אוה |

 ןופ םרָאפ ןיא  ןסָאלפעגנירַא טָאה ,ללח םעד ןיא ,ןיהַא ,2 ''ןטלעוו

 ;לַארטש רעקיטכיל םפוס-ןיא םעד (דחא קד רוניצ ןיעכ) !!לטנַאק םעניד ַא

 םער ןיא לַארטש רעכעלטענ רעד טָאה עיניל רעכיילג ַא ןופ םרָאפ ןיא טינ

 ןעצ .(םילוגע) ןעגניר ןופ םרָאפ ןיא רָאנ ,ןעגנורדעגניירַא ?לח ןזָאלטכיל
 --- ןרָאװעג טלַארטשעגסיױא ''ףוס-ןיא ,, םנופ ןפוא ַאזַא ףיוא ןענייז ןעגניר

 םעד ייּב יו י"'רא םעד ייּב ךיוא ןנָארט סָאװ ,תוריפס ןעצ יד ןענייז סָאד

 עכעלמענ סָאד קינייוװעניא ;רעטקַארַאכ ןטלּפָאד א ''םינומר סחרפ,, לעּב

 ,8 "יב, יד --- שובל רעד ןסיוא ןופ ןוא ,הריפס רעד ןופ המשנ יד ,טכיל

 ןיא וליִפַא סיורג קיטלַאװג ױזַא רעּבָא זיא ''ףוס-ןיא,, םנופ .טכיל סָאד

 עקידנדנעלּב ןייז ןטלַאהסיוא זַא ,''רוניצ, םעניד ץנַאנ ַא ןופ םרָאפ רעד

 ירד עטשרע יד ןופ ''םיִלּכ , יד זיולּב ןעוועג תלוכיּב ןענייז טפַארק

 רעטנענ ךיז ןעניפעג סָאװ ,םילונע יירד עטשרעבייא יד ןופ ה"'ד ,תוריפס

 .הגרדמ רערעכעה א ןופ רַאפרעד זיא תוחמ רעייז ןוא ,לַאװק ןכעלטענ םוצ

 -ניא ךיז ןעניפעג סָאװ ,תוריפס ןּביז עקירעּביא יד ןופ ''םיִלּכ ,, יד רעּבָא

 עפמש ערעייהעגמוא יד ןטלַאהענסױא טינ ןּבָאה ייז -- לח םנופ טימרעד

 סָאװ ,טכיל סָאד ,ןרָאװעג ןטלָאּפשעצ ןענייז ייֵז ,טכיל ןכעלטעג םנופ

 / יד ןיא ןוא ,רוקמ ןייז וצ טרעקענקירוצ ךיז טָאה ,ןסָאלפענ ייז ןיא טָאה

 יצוצינ) טכיל ןקילייה םנופ ןעקנופ זיולּב ןּבילּברַאפ ןענייז ''םיִלּכ ירבש,,

 ערעדנוזַאּב ַא ןרעװ ןפַאשַאּב טזומענ רַאפרעד טָאה סע .+ (השודקה

 ,לַאוק-טכיל ןכעלטעג ןקידנדנעלּב םעד ןופ ןלייטּפָא לָאז סָאװ ,הציחמ

 תוריפס יד ןענייז ױזַא טֶא .* ןּבָאה םויק ַא ןענָאק ןלָאז ןטלעוו יד, ידכִּב

 רוא היה םיארבנה וארבנו ןילצאנה הלצאנש םרמ יכ עד; :22 ,'םייח ץעע 1

 רעד םױל ןרימיצ רימ) "נפ םוקמ םוש היה אלו תואיצמח לכ אלטמ םושמ ןוילע

 ;(1891 ןופ עּבַאנסױא רעװעשרַאוו

 ."םלוכ תומלועה לכ השעו רציו ארבו ליצאה אוחה ללהה םוקמבו, 2

 .25 ,24 ,22 ,ןטרָאד 8
 ,93--79 ,םילּכה תריבש רעש ,ןטרָאד 4

 רשא ,,הוה רואה לובסל ולכיש ןפואב תומלועה לכ ןקתל ונוצרב הלע ןכל 5

 ,"רואה לובסל חכו תומלועהל םויק היהי הובו םיסוכמ רתיי ויחי תורואה
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 יד .ןטלַאטשעג-רעמינּפ ןיא -- ''ןיפוצרפ,, ןיא ןרָאװעג טלדנאוועגמוא
 ןקיּפעקיירד םעד ןיא ןרָאװעג טלדנַאװוַאפ זיא ,רתֹּכ -- הריפס עטשרע
 ָאװקרוא רעד ןרָאװעג זיא ,הטכח -- הריפס עטייווצ יד ,''ןיּפנַאךירא,
 עטירד יד .,אֹּבַא, רַאפרעד טסייה ןוא ,ןכעלנעמ ,ןוויטקַא םעד ןופ
 םעד טגָארט ןוא ,ןכעלּביייו ,ןוויסַאּפ םנופ דוסי רעד זיא ,הניּב --- הריּפס
 "םיִלּכ, ערעייז סָאו ,תוריפס סקעז עקידרעטייוו יד ."אמט,, ןעמָאנ
 -- הרוצ ןייא ןיא ןצלָאמשעגפיונוצ ןענייז ,ןרָאװעג ןכָארּבעצ ןענייז
 ייווצ עקידרעירפ יד ןופ טרוּבעג יד ,ןוז רעד זיא סָאד ,''ןיּפנַא ריעז,, רעד

 ,הריפס עטצעל יד .''רעטומ,, יד ןוא .""רעטָאפ,, םעד -- "'ןיפוצרּפ ,
 .1 "תֹּב ,, יד --- ןכעלבייוו-גנוי םעד ןופ טלַאטשעג יד ןעמוקַאּב טָאה ,תוכלמ

 רעד טכיירטש --- ',תישארּב חשעמ ,, ןופ רדס רעד טָא אקווד ,ןוא
 רעד וצ (ןיריבּת ןינאמ) ''םילּכ ענעכַארּבעצ , יד ךרוד -- רעטנוא ו"רַא
 םויק ןראפ קיטיינ טגנידַאּבמוא ןעוועג זיא ,ןיפוצרּפ יד ןופ גנּוייטשטנא
 ,"ארחא ארטס , רעד ןגעוו םעלּבָארּפ רעּברַאה רעד טימ .טלעוו רעד ןופ
 פיפ רעייז ךיז ןּבָאה ,טלעוו סטָאג ףיוא סטכעלׂש ןופ רוקמ םעד ןגעוו
 ןט18 ןיא ןיוש יו ,ןעזעג ןּבָאה רימ .רעקיטסימ עשידיי יד ןעמונרַאפ
 רעקיזָאד רעד טימ טקיטפעשַאּכ ךיז ןהֹּכ קחצי רעקיטסימ רעד טָאה ה"י
 םוצ קידנעמוק ןוא ,2 !!תילאמשה תוליצאה לע רמאמ ,, ןייז ןיא ענַארפ
 ,בוטה רוקמ םעד ןופ טמַאטש תועשיר ןופ תוכלמ יד ךיוא זַא ,ריפסיוא
 םענענרָאברַאפ ןפיט ןקיזָאד םעד טינ שייטשרַאפ רע זַא ,הרומ רע זיא
 ,רהרהת לאו קותש ,, :הצע עמורפ יד רעזעל םעד ךיוא טינ רע ןוא ,דוס
 -רעדיוו ןקיזָאד םעד ,''רוקחת לא ךממ הסוכמבו שורדת לא ךממ אלפומב
 ןזיא סָאװ ,גנוטַאשַאּב סטָאג ןיא סטפעלש ןופ ץנעטסיסקע יד ,ךורּפש
 השמ ,גלָאפרע ןָא רעּבָא ,ןרעפטנערַאפ טווװּורּפעג ךיוא טָאה --- בוט ולֹוּכ
 -ןיא ,, רעד ןעוו זא ,ןָא רטפרעד עקַאט םזייוו י'רַא רעד 2 ָאריאודרוק
 טָאטשנָא ''ןיפוצרּפ,, יד ןפַאשַאּב ךיילג ןעוועג הלחתה רעד ןיא לָאז ''ףוס
 -קע טנאקעג טינ סטכעלש ןייק ךָאד טלָאװ ,'/םיִלּכ , יד ןוא תוריפס יד
 ןלוּכ ךָאד זיא --- טכיל עכעלטעג סָאד םערָאװ ,טלעוו רעד ףיוא ןריטסיס

 ןײז ןיא םיױא טםנכער הריריא םהרבַא לּבקמ רעד ,ןיפוצרּפח רעש ,ןטרָאד 1
 רעביא ןיפוצרּפ םקעז רָאנ ,ףניפ םינ (12 'ּפַאק ,גנולײטּפָא עסייווצ) "םימשיה רעש;
 אקיּתע) "רעטלַא רעקילייהפ רעד ךָאנ ךיז םניפעג (ןיפנא ךירא) "ןקידטינּפיגנַאל םעד
 ,ןטרָאד) הרוצ ןייא- ןיא "ייַּפנא;ךירא, ןטימ ןעמַאוצ רעּבָא ךיז םסיג רעכלעװ ,(אשידק
 ,(8 יּפַאק ,שוװ ןפ 'ּפַאק ,ןו

 ,25--23 ,|| דנַאב ,קרעװ רעזנוא :

 ,(עּבַאנסיוא רעצערָאק) 162-161 ,'םינומיר םדרּפת *
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 יד ,'ןיריבּת ןינאמ , יד ןענייז סָאד רעּבֶא ,ןטכעלש םנופ רוקמ רעד ,בוט

 ךיז טכיל סָאד טָאה (הּפילק) ץכעלָאש רעייז סיוא סָאװ ,םיִלּכ ענעכַארּבעצ

 רָאנ ןקיטלעוועג לָאז טלעוו רעד ןיא ןעוו ,ןטכעלש םעד ןָא .טרעטייוודעד

 ,ןריטסיסקע טנָאקעג טינ שנועו רכש ןייק ךָאד טלָאװ ,ןיילַא עטוג סָאד

 ןטימ ןעגָאק לָאז רע ,טַאהעג טינ הריחּב ןייק ךָאד טָאה שטנעמ רעד לייוו

  ןטכעלש םנופ ןרעטייורעד ךיז ןוא עטונ סָאד ןָאט ןליוו ןעיירפ

 ןיצוצינה) ''ןעקנופ עקילייח , יד ןוקיּת ןעמוקַאּב םישעמ עטיו ענייז ךרוד

 ןשטנעמ עקידניז יד .ןּבילּברַאפ ''תוּפילק ,, יד ןיא ןענייז סָאװ ,(םישורקה

 טביל עכעלטעג טָאד םישעמ עטכעלש ערעייז ךרוד ןעקניז ןכַאמ ייז ,רעּבָא

 .תוּפילק עלעירעטַאמ יד ןיא

 רעד הלּבק סאירול ןיא רעּבָא טמענרַאפ טרָא ןטסקיטכיװ םעד

 ץנַאג א ןופ דוסי ןפיוא ךיז טציטש לייט רעד טָא ןוא .לייט רעשיטקַארּפ

 םעד טימ ןדנוּברַאפ גנע זיא סָאװ ,םעטסיס רעשיגָאלָאכיסּפ רעקיטרַאנגייא

 -עג םעטסיס רעקיזָאד רעד ןופ רעטנעצ ןיא .םילונליג ןגעוו ערעל ס''ירַא

 ןשיווצ גניר-סגנודניּברַאפ רעד זיא סָאװ ,המשנ סנשטנעמ םעד ךיז טניפ

 "ןיפיצרּפ,, ףניפ יד ןופ ץנַאלנּפָא סלא ,ןכעלדנעמוא ןוא ןכעלדנע םעד

 ,המשנ ,חור ,שפנ ?'םישרש ,, ףניפ סיוא המשנ סנשטנעמ םעד טײטשַאּב

 -צעל יד ,הגרדמ רעטסקירעדינ רעד ןופ ןיא עטׂשרע יד .? הדיחי ,היח

 ןייא ןופ ןעמַאטש תומשנ עבעלשטנעמ עלַא ,רעטסכעה רעד ןופ -- עט

 זיא רעּפרעק סנושארה םדא ןופ רבא רעדעי .ןענושארה םדא ןופ --- שרוש

 ,ןיצוצינ ,'ןעקנופ,) תומשנ עכעלשטנעמ ןענָאילימ-ילימ ןופ לאווק ַא

 ןופ רעּבָא ןענייז ןשטנעמ םנופ םירבא יד ,(י""רַא םייּב ןסייה ייז יו

 יד רַאפרעד ךיוא ןענייז ,חגרדמ רענעדיישרַאפ ןופ ,טרעוו םענעדיישרַאפ

 ."נעקנעד טנֹופ "'ןעקנופ,, ןענייז ?ייט ַא :טרעוו םענעדיישרַאפ ןופ תומשנ

 עמוטש ןופ -- רעריוו עטירד ,גיוא ןקידנעעז םנופ --- ערעדנַא ,חומ ןקיד

 5 ןע'זַאא םיפ רעדָא טנעה

 דיב ןוצרו הריחכ היהיש ידכ התיה ןוילעה ליצאמה תנווכא :10 ,"םייח ץע, 1

 בומהו ןיריבה ןוינאממ אב ערה שרושש ינּפמ ,םלועב ערו בוט היהיש רשאב ,םדאה

 ."שנועו רבש היה אל זאו םלועב בוט קר היה (אל) ןכ היח אל םאו לודנה רואמ אב

 ןרישיצ ריב) 18 ,14 ,"םילונלנה רפסע ;52 ,} ן58--51 49 | ,"םייח ץע, 2

 .(1744 ןופ עבַאגסױא רעװָאקלָאשז רעד טיול

 ןשיװצ דײשרעטנוא ןַא ךױא טכַאמ "רַא רעד ,4 ,3 ,"םילוגלנה רפס,

 רעד היא ךָאנ ןּבָאה סָאװ ,תומשנ ןענײז סָאד -- עיײנ ,תומשנ "עיינ, ןוא ?עטלא,

 "עה ַא ןופ רַאפרעד ןעניײז ןוא ,ןושארח םדא ןופ טיג ןעמַאטש ןוא טלדנַאװעג טינ ררע

 הלּבק םי"רַא ןיא תומשנ "עיינ; עקיוָאד יד ןופ עלָאר יד ."עטלַא, יד יװ הגרדמ רערעכ

 .(7 'ּפַאק ,"םילונלנה רפס, עו) רָאלק ןצנַאנניא טינ רעּבָא ןיא
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 סנאדעג-טנורג רעד טלוּב סרעדנוזַאּב ירא םייּב סױרַא טערט ָאד

 סָאװ ,',אטח,, סנושארה םדָא ןגעוו ,ןשטנעמ ''ןטקידניזרַאפ,, םעד ןגעוז
 1 תורוד עלַא ןופ ךשמ ןיא ןשטנעמ טעד רעּביא טסַאל ערעווש ַא יו טקירד

 ןטלעוו עלַא ןענייז ,ןעגנַאגַאּב זיא ןושארה םֶדִא טָאװ ,('אטח,, םעד ךרוד
 ךיז ןצָאה סע ,(הטמל ודריו ומגפנ) ןרָאװעג טקירעדינרעד ןיוא ןּברָאדרַאפ
 תונרדמכ עכיוה יד ןופ תומשנ יד ,ןזייּב ןטימ עטוג סָאד טשימעגסיוא
 ךרוד ןרָאװעג טקעלפראפ זיא המשנ עטסנייר יד וליפַא ;עקירעדינ יד טימ
 גנורירַאּב רעטנעָאנ רעד ךרוד טצומשַאּב ,ןטכעלש םנופ גנושימייּב רעד
 סָאװ ןוא .? סטכעלש ןופ רוקמ רעד ךָאד זיא סִאוַו ,'!הּפילק,, רעד טימ
 "הּפילק ,, יר ךיז טסיילפ רעמ ץלַא -- המשנ יד ךעלופטרעוו ןוא רעכעה
 םייח טיול ,? דניז ןופ ןשינעמיט יד ןיא ןעסניז ןזָאל ןוא ןצומשַאּב וצ יז
 םעד טרזחעגרעּביא טפָא ץנַאנ ןליפַא ירא רעד טָאה ,רעּביא טיג לַאטיװ

 יװ הגרדמ רערעכעה ַא ןופ ןעוועג זיא ןעניק ןופ המשנ יד זַא ,קנַאדעג
 ןעוועג זיא המשנ סניק סָאװ ,רַאפרעד עקַאט ןוא ;המשנ סלבה רעדורּב ןייז
 ערעסערג ליפ ןייטשוצסיוא טָאהעג יז טָאה ,הניחּב רעכיוה רעייז ַא ןופ
 ןריפרַאפ וצ יז טסולגעג םרעדנוזַאּב ןּבָאה ''תוּפילק , יד לייוו ,תונויסנ
 ענעזעװעג יד ןכיירגרעד יינספיוא 4 הטילש רעייז ןיא ןּפַאכנײרַא ןוא
 ---טלעוו עטרעסעּבעגסיױוא יד ,''ןוקיּתה םלוע,, םעד ןרעקקירוצ ,עינָאמרַאה
 והוּת םעד וצ ףוס ַא ןכַאמ לָאז ןעמ ןעוו ,טלָאמעד רָאנ ןעשעג ןָאק סָאד
 ןייז רבוג ,ןטכעלש ןֹוא ןטוג םעד ןשיוצ ףמַאק ןקידנעטש םעד וצ ,והובו
 ןעקנופ עקילייה עטייזעצ עלַא ןעלמאזפיונוצ ,''הּפילק , רעד ןופ הטילש יד
 סע ןעוו ,טלָאמעד ןוא .רוקמ רעייז וצ ןּביוהרעד ייז ןוא (ןיצוצינ תאלעה)
 ןופ גנושימסיוא ןוא רעטנַאלּפ םעד וצ ףוס ַא ןעמענ טלעוו רעד ןיא טעוװ
 םוצ ךָאד טטנערּב סָאד סָאװ ,טטכעלש ןוא סטוג ןופ -- תודוסי עדייּב
 טעוו סטכעלש ןופ (הּפילק) ץכעלאש יד ןעוו טלָאמעד ,דניז ןופ ןויסנ
 ןוא ,לאוג רעד ןעמוק טעוװ --- סטוג ןופ ןרעק םנופ ןרעוו טלייטעגּפא
 ,5 תולנ ןֹופ הניכש יד ןרעוו טעװ טזיילעגסיוא

 טריפ ,טלעוו יד ןזיילסיוא ןופ ,"ןיצוצינ תאלעה, ןופ געוו רעד
 -דנַאװ עגנַאפ ךרוד ,!!שפנה ?וג7ג, ךרוד םענַאּבטלעװ סי"רַא םעד טיול

 ,15 ,14 ,ןטרָאד 1

 םהש תומשנה ?כ וב יה ןושארה םדא תאירב תליחתנה .:1 'ּפַאק ,ןטרָאד 2
 ,"ערו בופ וברעתנ וא ערב בוטה בריעו אטחש רחאו וב תויִלתְו וב תולולכ בימה דצמ

 םינװכתמ םה ךכ ,ךרעה תורקי רתוי המשנה היהתש המ לכ} 13 'ו ,ןטרָאד 5
 ,"תופילקה יקמעב הסינכחלו האיטחהל

 ,װ"א 27 ,21 ,21 ,19 '| ,ןטרָאד *
 ,ו"א 2 'ּפַאק ,ןטרָאד 5
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 עדעי .טלעוו רעקידניז רעד רעּביא תומשנ עכעלשטנעמ יד ןופ ןעגנול

 ןעלמַאז ֹוצ עּבאנפיוא רעטמיטשַאּב א טימ טלעוו רעד ףיוא טמוק המשנ

 עמוג סָאד ןזיילסיוא ןוא ןלײטּפָא ,'טכיל ןופ ''ןעקנופ,, עטייזעצ יד

 ןָאק ,תומילשּב טליפרעד טינ תוחילש ריא טָאה יז זיּב ןוא ,ןטכעלש םנופ

 ןרעוו לגלוגמ ,ןעלדנַאו ץלַא זומ יז ;ןרעקמוא טינ ךיז רוקמ ריא וצ יז

 ןוא רעמייּב ןיא ךיוא ולימַא טרעיינ ,תויח ןוא ןשטנעמ ןיא רָאנ טינ

 ןצנַאג ַא ייּברעד וליפַא טיג י"'רַא רעד .רעסיוועג קידנסילפ ןיא ןוא רענייטש
 -ָאו טנכערעגסיוא שיטַאמעטסיס טרעוו סע ּוװ ,''םילונליג,, ןופ רעטסייר

 רַאֿפ .דניז יד ןוא יד רַאפ ןייטשוצסיוא טָאה המשנ יד םילוגליג ערעפ

 ,"חבונ בלּכ , ַא ןיא לגלוגמ המשנ יר טרעוו ,לשמל ,תונישלמ ןוא הריפמ
 רַאפ ,לזייא א ןיא -- ''שיא תשא , ןַא טימ רעקרַאפ ןכעלטכעלשעג רַאפ

 .1 ןװ"זַאא וו"זַאא (ףמוש ?חנ) רעסיוועג קידנפילפ ַא ןיא --- ערה-ןושל

 טנַאקַאּב גנַאל ןופ ןיוש זיא סָאװ ,/,שפנה לוגליג,, ןגעו ערעל יד

 טימ ןדנוּבעגפיונוצ י"'רַא רעד טָאה ,קיטסימ רעשידיי רעד ןיא ןעוועג

 .+ תומשנ ייווצ ןופ גנוטפעהַאּבפיונוצ ןוא ''רוּביעה דוס , ןגעוו ערעל ןייז

 ןיוש טָאה המשנ יד זַא -- י"רַא רעד טנרעל --- ,זייוונטייצ טעשעג סע ,

 טָאה ןעזרַאּפ ַא ךרוד רָאנ ,דניז ןופ יז זיא ןייר ,טליפרעד תוחילש ריא
 טלאמעד זומ .ןעוועג םייקמ טינ הווצמ עסיוועג ַא ןּבעל שידרע ריא ןיא יז

 ןקידעּבעל ַא ןופ המשנ ַא טימ ןטפעהַאּב ךיז ןוא ןרעקקירוצ המשנ יד

 ייווצ זַא ,ךיוא טריסַאּפ סע .חווצמ עקיזָאד יד ןליפרעד וצ ידנּב ,ןשטנעמ

 טפעהַאּב ,ןליפרעד וצ תוחילש רעייז ךאווש וצ ןענייז רעדנוזַאּב תומשנ

 יד ןַאד טצנַאגרעד ענייא ןוא ,ןעמַאזוצ רעּפרעק ןייא ןיא החנשה יד ייז

 ,תומשנ עכלעזַא םילוגליג ןיא זייוונטייצ ךיוא רעֶּבָא ןעלדנַאװ סע .עטייווצ

 -רעד תוחילש רעייז ןיוש ןּבָאה ןוא ,םנּפ ןטסדנימ םעד ןָא ןענייז סָאװ

 ידכב טלעוו רעשידרע רעד ףיוא םוא רעּבָא ךיז ןרעק ייז .תומילשּב טיפ

 ןוא טפַארק עקיטיינ יד ייז ןבינ ןוא ןייז קיפליהַאּב תומשנ ערעדנַא

 ןוא עמוקלופ יד .5 דניז ערעייז ןופ ןשַאוונייר ךיז ןלָאז ייז ,עציטש

 ךיז טקיטיינ סָאװ ,המשנ עטייווצ ַא ןטכורפַאּב טוט המשנ עטרעטיילעג

 ןקיטפערק ןוא ןזייּפש יז טוט סָאװ ,''רעטומ,, ריא טרעוו יז ,ףליה ןיא

 י"רא רעד טָאה קנַאדעג ןקיזָאד םעד ןופ דוסי ןפיוא .תומילש ריא טיפ

 רעסַיװעג ַא וצ ךעלנע דנלַאפפױא ןיא רעטסייר רעקיזָאד רעד ,40 ,27 ,ןטרָאד 1

 לונליגַה ערעסָאװ ןלעטשוצטסעפ רעװש רעּבָא זיא םע ,"ןָאדעּפ, םנומלּפַא ןיא עלעטש

 לּבקמ ןּבָאה םיא זיִּב ןענַאטשעגסױא זיא סָאטימ רעשיכירג:טלַא רעקיזָאד רעד "תוליחמ

 | ,רעקיטסימ רעתפצ יד ןעװעג ןיגק

 | ,13 ןוא 11 ,/ ,6 ,5 'ּפַאכ ,ןטרָאד 2

 ."ללכה ךרוצל אלא ומצע ךרוצ אֹל לונלג שי :12 'ז ,ןטרָאד 8



 1 ןדיי ייּב רוטַארעטיל רעד ןופ עטכנישעג יד

  ,תוחילש רעסיורג רעד ןגעוו ,"עיסימ,, רעד ןגעוו ערעל ןייז טלעטשעגמיוא
 רעשידיי רעד .קלָאפ ןשידיי םעד טמיטשַאּבסיױרַאפ טָאה החגשה יד סָאװ
 ןוא טייזעצ ,, זיא ?ארשי קלָאפ סָאד סָאװ ,סָאד ,י"רא רעד טנרעל ,תולג

 רעקיטכיוו לַאסָאלַָאק ַא ןיא סָאד -- רעזלעפ עלַא ןשיווצ '!טיירּפשעצ

 סָאד .טלעוו רעצנַאג רעד רַאפ גנוזיילסיוא ןוא גנויײרפַאג ןופ רָאטקַאפ
 סָאװ ,תוחילש סיורג ןייז ןליפרעד טימרעד תולג ןיא טוט לארשי קלאפ

 ןיא ,םלועה תומוא יד ןופ תומשנ יד עֶלַא "ןֹוקיּת, ןעמוקַאּב םיא ךרוד

 רעד קנַאדַא ןוא ,(ןיצוצינ) ןעקנופ עקילייה יד ךיז ןעניפעג סע עכלעוו
 רעטנוא תומשנ עקיזָאד יד ךיז ןעײרפַאּב ,?ארשי קלאפ ןטימ תוניכש

 ךיז ןטפעהַאּב ןוא (הפילק) ץכעלָאש רענייומוא רעד ןופ העּפשה ןייז

 .} הניבש רעד טימ

 םיקידצ עסיורג ןופ תומשנ יד זַא ,טגייצרעּביא טסעפ זיא י"רַא רעד

 תורוד עקידרעטעּפש ?יפ ןבעלפיוא יינספיוא ןעוט ןטייצ עקילָאמַא סיוא

 רעד ךרוד ןענייז סָאװ ,םידיחי עטלייוורעדסיוא ןופ טלַאטשעג רעד ןיא

 ןאראפ ךיוא ןענייז סע ןוא .םישעמ עסיורג ןָאט וצ טמיטשַאּב החגשה

 עטסּוװַאּב יז זיֹולּב ,עסיוועג ךרוד תלוכיּב ןענייז סָאװ ,רודה יקידצ עכלעזַא

 זיא סע "ץוצינ, סעמעוו רעדא המשנ סעמעוו ןענעקרעד ךיילנ ,םינמיס

 רעקיזָאד רעד חגרדמ רעסָאװ וצ ,קידצ םעד ןּוא םעד ןיא ןהָאװענ לגלונמ

 ףרַאד המשנ ןייז זחמשנ סנעמעוו טײמ ןוא ,טכיירגרעד ןיוש טָאה קידצ

 .תומילש ןופ ?פַאטש עטסכעה יד ןכיירנרעד ידכּב ןעמוקנעמאזוצ ךָאנ ךיז

 --- םנַּפ ןטסדנימ םעד ןָא ןייר ןצנַאג ןיא ןרעוו ןלעוו תומשנ עלַא ןןעוו ןוא

 םעד ןרעטנענרעד רעּבָא ןָאק ןעמ .רוד ןּב חישמ ,ל?אונ רעד ןעמוק טעוו

 ןוא ןליוו ןקרַאטש סנשטנעמ םעד ןיא רָאנ ךיז םדנעוו סע ,חישמה תַאיּב

 רעד טרעכיזרַאפ --- ןלעוװ רָאנ ןלָאז רימ ןעוו , .תובהלתה רעזעיגילער ןייז

 רימ ןמלָאװ --- ןייז הבושּתּב ריזחמ ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ןוא --- י"רַא
 טלָאװ ךיילג ןוא תוּפילק יד ןופ תומשנ עלַא ןזיילוצסיוא חוּכּב ןעוועג

 טסעפ ןעוועג ןענייז םידימלת ענייז ןוא ירא רעד .? '"ןעמוקעג חישמ
 ; (יארתּכ ארד) רוד ר ע ט צ ע רעד -- זיא רוד רעייז זַא ,טגויצרעּביא
 ןעננערּב רעכינ סָאװ ,ץק, םעד ןרעטנענרעד ראפרעד זומ ןעמ

 הניכשהו תומוא 'ע לכבו תוחור לכב לארשי ולגיש ךירצ ןכלוא :3 'ז ,ןמרָאד 1
 ולגש המוא התוא לש הפילק התואב תונרועמ תושודק תומשנ הזיא ויהי םאש םהמע
 תומשנה ןתוא תוכשומ הלכוא שא אוהש םשל הלג רשא הנינשה תשודק חכ הנה ...טשל
 | | ,תורהטמו המע תוקבדתמו

 איצוהל חכ ונב היה ,הרומג הבושתב םיבשו םיקידצ ונייה ולאוע :3 ,ןטרָאד 2
 ,"הישנ אב היה ףכתו דחא ענרב תופילקבש םהה תומשנה לב

 ,27 ,3 ,ןטרָאד 8

)2( 
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 רעכינ סָאװ ןזיילסיוא ,חישמה תַאיּב ןופ גָאט .םעד ןרעטנענרעד .הלואנ
 -יטעקסַא ,הליפּת רעסייה רעד ךרוד ,הבֹושת ךרוד ןעמ ןָאק --- טלעוו יד
 ,םיתינעּת ןוא םיפוגיס ןוא תושירּפ רעש

 ןוא עזעקסא סי"רַא םעד זַא ,ןרעוו ןזיוװעגנָא ָאד רעֶּבָא זומ סע

 רעכעלטסירק רעד ןופ ןרײשטנַא ץנַאג ךָאד ךיז טריישרעטנוא תושירּפ

 -סַא עכעלטסירק יד ןה ,י"'רַא רעד ןה ,תמא .רעטלַאלטימ םניא עזעקטַא

 ,הפילק יד ,סטכעלש סָאד ןַא ,טקנופדנַאטש םעד ןופ סיױרַא ןעייג ןטעק
 -טנַא וצ ייּברעד רעּבָא ןעמוק ייז ,טלעוו רעקידניז רעֶד ןיא טקיטלעוועג

 ןופ ּפִא ךיז טגָאז םזיטעקסַא רעכעלטסירק רעד ןריפסיוא עטצעזעגנגעק
 ןופ ךיז טרעטייוורעד ןוא ןענעקרענָא טינ סע ליווװ רע ,ןּבעל ןשידרע םעד

 ןוא ,לאמס ןופ ץעג רעד ןיא זיא ןּבעל סָאד זַא ,טניפעג רע לייוו ,םיא

 ןוא ןעיײרּפַאב וצ סע דנַאטשמיא טינ תוחוּכ ענייז טימ ןיא שטנעמ רער

 רעּבָא טלעטש י"רַא לּבוקמ רעשידיי רעד .סטכעלש ןוא דניז ןֹופ ןזיילסיוא
 ,טלעוו רעד ןופ ךיז ןנָאזּפָא טינ :ּפיצנירּפ ןטצעזעגנגעקטנַא םעד סױרַא
 ןָאק טיינַאּב זַא ,ןּביולג ןייז זיא טסעפ לייוו ;ריא ןופ ךיז ןייז שאימ טינ

 סנשטנעמ םעד ךרוד סטכעלש ןוא דניז ןופ טיירפַאּב ,טלעוו יד ןרעוו

 םעד ןיא ,סָאטַאּפ ןוא טפַארק רעשילַארָאמ ןייז ךרוד ,ןליוו ןטגנערטשעגנָא

 ,י'רַא רעד טנרעל ,זומ ןעמ ,טלעוו רעד ןופ לרונ רעד זיא טנעה סנשטנעמ

 ןיא סָאװ ,טלעוװו יד ןעיינַאּב ןּבעל םענייר שיטעקסָא ןוא הבושּת ךרוד

 סָאד ןרָאּבעג טָאה ןושארה םדִא ןופ !'אטח,, רעד .דניז ןיא טקנוטעגנייא

 סָאװ ןעמ ןזומ --- '/תוּפילק , יד הטילש עסיורג א ןּבעגעג ןוא סטכעלש

 עכעלרניימ עקיזָאד יד ןעמוקייּב ,הטילש עקיזָאד יד ןייז רבוג רעכיג

 םעד ןיא ךיז ןעניפעג ,ףמאק ןקיזָאד םעד ןריפ וצ ידכּב ןוא .ןטפערק

 ,תועּבשה :ןייז-ילּכ ערעדנא ךָאנ םיתינעּת ןוא םיפוניס ץוח.לָאנעפרַא סי"'רַא

 ןטלאהַאּב ןענייז סָאװ ,תוחוּכ עקיטלַאװג עקידפושיּכ ,ןכורּפש עשיגַאמ

 ,..תויתוא יפוריצ , ןוא ''תומש , ןיא

 זַא ,טנרעלעג י'רַא רעד טָאה ,רעּביא טיגנ לַאטיװ םייח טיול

 ,הנווּכ רעטמיטשַאּב ַא טימ ןָאטעג טרעוו סָאװ ,הווצמ ַא רעדָא הליפּת ַא

 עסיוועג ןוא ,םינוילעה תוטלוע יד ןיא םשור ןקיטלַאװג ַא ןכַאמ ןָאק
 ןרעדנע ןענָאק ,טנעמָאמ ןקידנסַאּפ םוצ טצונעגסיוא ןרעוו סָאװ ,ןכורּפש

 טימ .לרוג ןטסיטשַאּבסיורָאפ םעד ןדנעװּפָא ןוא לזֿמ סנשטנעמ םעד

 ,''םיקוּביד , ןבײרטסיױרַא ,ןטפערק עכעלדנייפ ןּביירטרַאפ ןעמ ןָאק תועּבשה

 עכעלדנייפ ןופ טסענ א ןניוא יד ןיא י"רַא םייַּב זיא טלעוו עצנַאג יד

 ןטגנערטשעגנָא ןַא ןריפ קידנעטש זומ שטנעמ רעד ןוא רעטסייג עקידניז

 טליּפשעג ןיוש טָאה סָאװ ,קילָאּבמיס עשיטסימ יד ,ףמאק ןקידתונשקע
 טססאושצ -- רעקיטסימ עקידרעירפ יד ייּב עלָאר עקידנטיידַאּב ץנַאג ט
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 עצנַאג יד .ןֿפוא ןקיטלַאװג ַא רָאג ףיוא ןלַאטױװ ןוא ירא םעד ייּב ךיס

 םלַא טכנַאטאב טרעװו ץלא -- ןָאט ןוא ןּבעל סנשטנעמ םער ,טלעוו

 ,תודוס עטיט ןטלאהאב ןענייז ייז רעטנוא סָאװ ,םיזמר ןוא ןלָאּבמיס

 ןחלוש , ןקיטרַאנגייא ץנַאג ַא םיוּבעגפיוא ןּבָאה םידימלּת ענייז ןוא אירול
 -רעביוא םלַא טשטייטעגסיוא ןרעוו גהנמ .ןוא הווצמ עדעי גװ ,''ךורע

 רעצנַאג רעד ןלָאּבמיס עקידתודוס ןוא סעירעטפימ ןופ שובל רעטש
 ,עירעטסימ רעשילרעטסיוא ַא ןיא לגלוגמ ןאירול ייּב טרעוו לאוטיר רעשידיי
 תבש רעד .טידַאּב ,ןשיטסימ ןייז ךיז טָאה בוט-םוי רעדעי ,הווצמ עדעי
 ןוא י"רַא םייּב טרעוו ןטָאּבעג ןוא תווצמ ענערנוּברַאפ םיא יד טימ
 גנודניּברַאפ עשיטסימ סלַא ,עירעטסימ סלַא טכַארטַאּב םידימלּת ענייז
 יו ,תודועס עקידתּבש יד ייּב ;טײהטַאנ רעד ןוא ןשטנעמ םעד ןשיווצ
 רעד טציז ,תורימז סי"רַא םעד ןופ רענייא ןיא ןזיוועגנָא םרעוו סע
 תונחמ עצנַאג טימ טלגנירעגמווַא ומצעּבו ודובכּב ''אשידק אקיתע
 ,.,םיכָאלמ

 ןייז ןפאשעג טָאה ורַאק ףסוי ּוװ טרָאד ,תפצ ןיא זיא ױזַא םֶא
 םעד ,תורוד עקידרעטעּפש יד רַטפ םוטנדיי ןשינּבר ןופ םוידנעּפמָאק
 ַא ךָאנ ןרָאװעג ןפַאשעג רעגנעהנָא סי"'רא םעד ךרוד --- ''ךורע ןחלוש,
 -ענ טכעלטנמערַאפ רעטעּפש וליפַא זיא סע .''ךורע ןחלוש , ןשיטסימ ,ןטייווצ
 -נעּפמָאק סורַאק ןוצ גנוצנַאגרעד סלֵא רעקיטסימ רעתפצ יד ךרוד ןראוו
 עשידיי ףיוא שוריּפ רעשיטסימ ַא ,'י"רא לש ךורע ןחלוש , רעד םויד
 ץנַאג ייּברעד ולימַא ךיז טקרעמַאּב סע 1 תווצמ ןוא םיגהנמ עועיגילער
 ףיז טסיילפ לטטיוו םייח :ךירטש רעשיטסירעטקַארַאכ רעקידננלַאפ טלוּב
 .רעשינבר רעד ןופ רעכעה טייטש הרוּת עשיטסימ יד זַא ,ןזייוורעד וצ
 םרעלקרע ןוא ,''ךורע ןחלוש , לעּב םוצ לוטיּב טימ ךיז טלאהרַאפ רע
 -ַאֹּב טינ ןוא שלַאפ ןענייז ''דינמ , סורַאק ףסוי ןופ דייר יד זַא ,ןֿפָא
 {בָאה לָאז ורָאק ףסוי זַא ,עדנעגעל יד ךיוא טמַאטש םיא ןופ ,2 טּביולג
 הלּבק , ןֹופ תודוס יד ןיא ןריפניירַא םיא לָאז רענעי י""רַא םעד ןטעּבעג
 זיא המשנ סורַאק רשַאּב ,ןעוועג הצורמ טינ זיא י""רַא רעד רָאנ ,'תישעמ
 וצ ?פָאטש רעד וצ ויב זילּב רּתסנה תמכח יד ןעמענוצפיוא לגוסמ

 ריגנא סקערָאק רעועינילער:שיטסימ רעד ןעװעג ךיוא ןיא רעלוּפָאּפ קרַאטש 1
 ריגנ,םעד -- .דיסח רעסײה ַא םלַאטיװ םיײח ,חמצ םייח בקעי ןַארַאמ םעד ןופ "הוצמו
 ,עקנַאדרַאפ וצ סע ןעמ סָאה ,ןבַאנסױא עליפ ןטלַאהעגסױא םָאה רעכלעװ ,"הוצמו
 ןענייז עכלעװ ,םיגהנמ עליפ םרעגריּבעגגייַא ךיז ןּבָאה ןבעל ןועינילער ןשידיײ ןיא סָאװ
 ."שודקה י"רא} םעד ןופ ןעמָאנ ןטימ ןדנוּברַאפ

 רקׁש .ל"צז ורַאק ףסוי ר"רהמל דיגמה רמאש המפ 2 ,"םילוגלג רפסק 3
 ,"ול הנע
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 רעּבָא טָאה ורַָאק ףסוי .ָאריאודרוק השמ טריפרעד יז טָאה סע רעכלעוו

 -רעד וצ ןעוועג םיּבסמ ףוסילכ-ףוס טָאה י"רַא רעד זיּב טזָאלעגּפָא -טינ

 -עגנָא טָאה י"רַא רעד רָאנ יו ,רעּבָא לָאמ סעדעי .שטנווו סורַאק ןליפ

 ןחלוש , לעּב םעד טנעלפ ,הלּבק ןופ תודוס עפיט יד ןקעלּפטנַא וצ ןּביוה

 ,טגייצרעּביא ןײלַא ךיז טָאה ורָאק ףסוי 'ר ןוא ףָאלש ַא ןלַאפַאּב ''ךורע

 . תמאה תמכח ןופ לכיה םעד ןיא ןעגנירדוצניירא יואר טינ זיא רע זַא

 ָאריאודרול השמ ןגעוו דובּכח תַארי סיורג טימ טדער י"רַא וינע רעד תעּב

 סדרַּפ, ל?לעּב םעד לַאטיװ טנַאמרעד ,'ונּברו ונרומ,, םיא טפור ןוא

 סָאד זַא ,הוואנ סיורג טימ טרעלקרע ןוא ?וטיּב ןסיוועג ַא טימ ''םינומיר

 סרעוו יד ןענייז ?לכּב ןוא ,* רעגנַאפנָא רַאפ זיולּב ןיא קרעֹוו עקיזָאד

 ייז לֶאז ןעמ יאדּכ טינ ן"'במר ןכָאנ טּבעלעג ןֹּבָאה סָאװ ,םילּבוקמ יד ןופ

 רעתמא רעד ןעוועג ןנרָאּברַאפ ייז רַאפ זיא'ס ?ייוו ,ןעמענ טנעה יד ןיא

 ןגעוו לַאטיװ טדער לוטיּב ןרעסערג ךָאנ טימ .5 הלּבקה תמכח ןופ געוו

 רימ .ןּבענענּפָא טינ הלּבק טימ ךיז ןּבָאה טָאװ ,ןטעטירָאטיוא עשינּבר יד

 / ןרייר סע טקעּפסער ןסיורג ַא ראפ סָאװ טימ ,ןעזעג רעירפ ןיוש ןּבָאה
 סָאד .ָאריאודרוק השמ ןּוא יאּבנ ןּבא םילּבוקמ יד דומלּת םעד ןגעוו

 4 שַאדיוו-יד והילא רימלּת סָאריאודרוק ייּב רעּביא ךיוא ךיז טרזח ענעגייא

 ןעוועג ןיילַא הליחמּב זיא סָאװ ,?ַאטיװ םייח ךיז טלַאהרַאפ שרעדנַא רָאנ

 ןכעלדנייפ ןּבלעז םעד .רוטַארעטיל רעשידומלּת רעד ןיא ןעדי רעּפַאנק ַא
 ףעטרע עקינייא ןיא דומלת םוצ עגונּב ןקרעמַאּב ךיז טזָאל סָאװ ,ןָאט

 סעיפַאלוֿבַא םהרבַא ןופ ךעלנײשרָאװ ןעמַאטש עכלעוו ,''רהוז,, םנופ

 ןייז וצ עדעררָאפ סלַאטיװ ןיא ךעלטייד ץנַאג ךיוא רימ ןרעה ,* טנַאה

 -ַאב וצרעד רָאנ זיא ,לאטיוו טרָאד טרעלקרע ,שטנעמ רעד , .''םייח ץע,

 םדאה ארבנ אלש) ''הלּבקה תמכח יד ןענרעל לָאז רע ידכּב ,ןרָאװעגנ ןפַאש

 םעד טרָאד רימ ןענעגענַאּב רעטייו .(הלבקה תמכח דומליש ידכ אלא

 וצ הנשמ יד ןוא ''ןירַאה ,, רעד וצ ןכילנעג טרעוו הלּכק יד ּוװ ,ךיילנראפ

 ךיילנרַאפ ןיא זיא הנשמ רעד ןופ טשּפ רעד זַא ןוא ,''דיהמטסניד,, רעד

 ,4/ ,'המכח תומולעת, 1

 ,33 ,'לַאטיװ יחבש, עז {ס

 ,ל"ז ן"במרה.רחא ויהש סינורחאה םילנוקמה ירפס לכ הנהופ :8 ,"םייח ץע, 5

 םימכחה לכ יניעמ תאוה הטכחה ךרד הרתסנ ךליאו ן"במרה ןמ יכ ,םהילא ביקת לא

 םילביקמח נב םהילעו םהישרש יתלב תומדקה יפנע תצק םא יּכ םהֹב ראשנ אלו
 "ישונא לכשב םהיובד ל"ז םינורחאה

 ,װ"זַאא 5 ,"המכח תישארג עז 4

 473 ,ו) דנַאּב ,קרעװ רעזנוא עז 5
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 .רענרעקיץייוו עקיגָאװלופ ןוא עקיטַאז יד ןגעק ײרּפש יו הלּבקה תמכח וצ

 ךיז טריסערעטניא ןוא אברו אייּבא תויוה יד ןיולּב טנרעל סע רעוװ

 -נילב א יו טעשזדנַאלּב רעד --- רּתיהְו רוסיא ןגעוו ןגַארפ יד טיס זיולּב

 :ןרָאװעג טגָאזעג זיא ךעלמענ םיא ףיוא ןוא ,רעטסניפ רעד ןיא רעד
 טָאה רע :קוסּפ ןיא טייטש סע -- ילבּב דומלּת הז םיּכשחמּב ינבישוה

 ,ילבּב רומלּת םעד סע ןעמ טניימ סָאד ,רעטסניפ רעד ןיא טצעזַאּב ךימ
 יד זיא סָאד ,לַאטיװ טרעכיזרַאפ ,לַאװקטכיל רעקיצנייא ןוא רעתמא רעד
 ראפרעד טלייט רע .םירצמ תלפַא זיא ריא רעסיוא ןוא ,הלבקה תמכח

 ,םע-ןומה רעקידנסיוומוא רעד (1 :תוּתיּכ יירד ףיוא ןשטנעמ יד ןייַא

 יד ,הֹּתיִּכ עטסכעה יד (8 ןוא דומלּת טימ ךיז ןעמענרַאפ סָאװ יד (2
 קנַאדעג םעד ןגָאװעסױרַא טומ םעד וליפַא טָאה לַאטיװ .הלּבקה ימכח
 טינ ךיז טמענרַאפ סע רעוו זַא ,(םרָאפ רעטלעטשרַאפ ַא ןיא לסיּב ַא ,תמא)
 | ,רומחל המודה םע -- ַא זיא רעד ,חלּבק טימ

 עשיטסימ סָאד זייווַאּב לָאטיװ םייח ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא
 סע רָאנ ,ןשינּבר ןטימ ןלעטש ךיילג ךיז רָאנ טינ ץנעדנעט יד םוטנדיי
 טקרעמעגנָא ָאד ןיוש ןומ סָאד .טרָא ןייז ןעמענרַאפ ןוא ןעגנערדרַאפ
 :עקיזָאד יד ןגלָאפ עקירעיורט ערעסָאװ ןעז רעטייוו ןלעוו רימ ?ייוו ,ןרעוו
 .ןפוועגסױרַא רעטעּפש טָאה ץנעדנעט

 טרידנַאנַאּפָארּפ עיגרענע ַאזַא טימ ןּבָאה'ס עכלעוו  ,הלּבק סאירול
 ןגעלפ אפונ ַײז יו ,!'י"'ראה ירוג , יד) םידימלּת ןוא רעגלָאפכָאנ ענייז
 -הרמרַאפ םעד ןיא טפול יד טכַאמענ קידנקירד רעמ ךָאנ טָאה -- (ןפור ךיז
 ןּבָאה סע סָאװ ,ןפלָאהעגטימ ליפ סע טָאה יז .ָאטעג ןשידיי ןטהרוחש
 ןעגנומיטש עשיטעקסַא יד טקרַאטשעג ױזַא ןײזטסּוװַאּב-סקלַאפ םניא ךיז
 סע ּווװ ,אכּבה קמע ַא ףיוא יװ ,ןּבעל ןשידרע ןפיוא קוק רעד ןוא
 זופ שטנעמ רעד עכלעוו טימ ,םיקיזמ ןוא םילּבחמ ןטייז עלַא ןופ ןרעיול
 זיא הביבס עצנַאנ יד .המַאק ןכעלדימרעדמוא ןוא ןקידתונשקע ןַא ןריפ
 יד ןגעו ,רבקה טוּביח ןגעוו תודנַא עקידהמיא םימ טלופרעּביא ןעוועג
 םיקוּביד ,םילוגליג ,תועּבשה ןגעוו ,םונהיג ירודמ העבש יד ןיא םירוסי
 -שיטסימ עקיטרַאנגיא ןַא ןרָאװעג ןפַאשעג ןיא סע .חישמ ילבח ןוא
 ןטריטיצ רעירפ םעד ןופ רעטסומ םעד טיול ,רוטַארעטיל עשיפירקָאּפַא
 ישעמ ערעדנַא ןשיווצ ,לשמל ,טלייצרעד אפוג לַאטיװ .'!לָאטיװ יחבש ,
 ןעמוקעג םולח ןיא םיא וצ זיא סע ױזַא יװ ,ןזיװַאּב טָאה רע סָאװ ,םיסינ
 ןעמערַאּברעד םיא ףיוא ךיז לָאז רע ,ןטעּבעג םיא ןוא רענעּברָאטשעג ַא
 רַאפ ןזײװַאב ךיז טעוװ רע רָאנ יװ ,המשנ עקידניז ןייז ןייז ןקתמ ןוא
 עידומ םעד ןנעו ךיא ּבָאה -- לַאטיװ טלייצרעד -- ירפרעדניא,, .םיא
 םירעיופ ןּכָאה גָאט ןבלעז םעד ןיא .הבישי רעד ןופ םידימלּת יד ןעוועג
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 זיא רופ יד רָאנ יװ .ןטכעש וצ לבלעק ַא ןיײרַא טאטש ןיא טכַארּבעג

 םירעיױוּפ יד ןופ ןסירעגסױרַא ךיז לבלעק סָאד טָאה ,טָאטש ןיא ןיירַא

 עניימ טימ ןסעזעג ןיּב ךיא ּוװ ,שרדמ-תיּב םוצ ןפָאלענוצ ךיילג ןוא

 עטשרעטניה יד טימ ךיז טָאה לּבלעק סָאד .םירפס ענעפא יד ייּב םירבח

 טימ ןוא ,ןסעזעג ןענייז רימ רעכלעוו ףיוא ,קנַאּב ןָא טרַאּפשַעגנָא םיפ

 טָאה ּבלַאק סָאד .ןגעלעג ןענייז םירפס יד ּווװ ,שיט ןָא סיפ עטשרעדָאפ יד

 .ןרערט ןסָאגעג ךיז ןּבָאה ןניוא ענייז ןופ ןוא רימ ףיוא ךיילנ טקוקעג

 :טרעלקרע רעּבָא ייז ּבָאה ךיא ,ןסעזענ שיט םורַא עֶלַא ןענייז טטַאגרַאפ

 רע יװ ,לַאטיװ טלייצרעד רעטייוו .''םייוקמ םולח ןיימ סע טרעוװ ָאד טָא

 ןעוועג ךָאד זיא סָאװ ,לּבלעק סָאד רעמיטנגייא ענייז ייּב טפיוקענּפָא טָאה

 ךיז טָאה סע המשנ עקידניז סעמעוו ,םענעּברָאטשעג םעד ןופ '?ונליג , ַא

 ןלַאה םעד ןניוצעגסיוא ןיילַא טָאה לּבלעק סָאד .''ןוקיּת,, ןיא טקיטיינעג

 זיולּב טכוזרַאפ ןּבָאה שיילפ ןייז ןופ ןוא ,הכרּב רעד ייּב ףלח ןרעטנוא

 יד ןזיילסיוא טייסרעד ידכּכ ,הוצמ םשָל םיברוקמ ענייז ןוא כַאטיװ

 ןיא -- לַאטיװ רעטייוו טלייצרעד --- טכַאנ עטייווצ יד,, .המשנ עקידניז

 סיורג טימ ןוא רענעּברָאטשעג רעד םולח ןיא ןעמוקעג רימ וצ רעדיוו

 המשנ ןיימ טסָאה סָאװ ,רַאפרעד ןייז וטסלָאז טשטנעּבעג :טגָאזעג קנַאד

 - ..טקיױורַאּב

 -רעּביא ןוא רעטנזיֹוט יד ןיא ןּביירשרַאפ ןעמ טנעלפ תודנא עכלעזַא
 רעקיטרַאננייא רעקיזָאד רעד רַאפ שיּפיט רעייז .,,ליומ ױצ ל?יומ ןופ ןּבעג

 ןופ ןזויירק יד ןיא ןרָאװעג ןפַאשענ זיא סָאװ ,רוטַארעטילרסעדנענעל

 ,ריסח ןסייה סלַאטיװ םייח ןופ ווירּב יד ןענייז --- רעננעהנָא סי"רַא םעד

 ,ווירּב עקיזָאד יד ןופ םענייא ןיא 1 ןרעמ סיוא םייח ןּב לאימלש המלש

 המלש טיג ,(1607 ןיא) ןּבעל סלַאטיװ ייּב ןּבירשעג ךָאנ זיא רעכלעוו

 ןטסקיטכיוװ םעד ןיא רענייטש-סנּבעל םעד ןופ דליב טלוּב ץנאנ ַא לאימלש

 רעד ןיא --- רעגלָאפכָאנ סאירול ןופ --- ''י""ואה ירוג,, יד ןופ רעטנעצ

 המלש טלייצרעד ---.1609 טסּברַאה ןיא ןיּב ךיא תעּב ,, .הליהק רעתפצ

 ,עסיורג ַא ןפָארטעג טרָאד ךיא ּֿבָאה ,תפצ ןייק ןעמוקענ -- ?אימלש

 -עג טרָאד ךיז ןּבָאה סע .םימש תארי ןוא המכח טימ לופ , הליהק עקילייה
 רעניד עיירט ןוא עמורפ עלַא ,םינּבר עסיורג טרעדנוה יירד רעכעה ןענופ

 קיצנַאװצ-ןוא-ייא ,תובישי ןצכַא ןעוועג ןענייז טָאטש ןיא ,טָאג ןומ

 -נוה ריפ ךרעּב טנרעלעג ןּבָאה סע ּוװ ,שרדמ-תיּב רעסיורג ַא ןוא ןזיולק

 יחמכח תומולעּתא ןיא םכעלטנפערַאפ ןטשרע םוצ ןעניײז װירּב עקיזָאד יד )

 ,טקורדעגרעּביא לָאמ עכעלטע ךָאנרעד ,(1629)
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 .םידמלמ קיצנַאװצ ןופ החנשה רעד רעטנוא םירוחּב ןוא ךעלגנִיי טרעד
 רַאפ --- ןעמונעג טינ טלָאצעג ןייק םידימלּת יד ייב ןּבָאה םידמלמ יד
 -ןַאטסנָאק ןיא ןטאנעצעמ ןוא םינבדנ עכייר טגרָאזעג ןּבָאה תואצוה עלַא
 ךיז עלַא ןענװַאד ןכָאנ ןגרָאמירפ ןדעי ןגעלפ ןזיולק יד ןיא .לָאּפָאניט
 יד :םינּבר יד ןופ החגשה רעד רעטנוא ןענרעל ןוא זייוותותיּכ ןצעזסיוא
 --- עטירד יד ,''הרוּת חנשמ ,, סמ''במר םעד ערעדנַא ,ארמנ טנרעלעג ןּבָאה
 טינ זיא רענייק ,?ל3ּח .וו'זאא ''רהוז,, םעד -- עטרעפ יד ,תֹובָא יקרּפ
 טכַארּברַאפ טָאה רע רעדייא ,ןטפעשעג ענייז וצ ןענווַאד ןכָאנ ךיילנ קעװַא
 ןרזחרעּביא ךיוא ךיז טנעלפ ענעגייא סָאד .הרוּת ירבד טימ ייווצ-העש ַא
 םינּבר ןופ תושרד ןרעה הליהק עצנַאג יד טגנעלפ תֹּבש ןדעי .בירעמ ךָאנ
 ךיז ןעמענ ןענװַאד ןכָאנ גָאטשרענָאד .םידיגמ עקיטכרָאפסטַָאג ןוא
 ,ןלוש עסיורג יד ןופ רענייא ןיא הליחק רעד ןופ רעייטשרַאפ יד ףיונוצ
 הארונ חלפּת) הליפּת עקידהמיא קיטלַאװג א ללּפתמ ןעמ זיא טרָאד ןוא
 ..שדקמה-תיּב ןברוח ןופ רכז םוצ ןוא לארשי-תיּב ןצנַאנ ןרַאפ (דואמ דע
 ןוא ןייוועג סיורג טימ חליפּת עקיזָאד יד ןגָאז טוט הליהק עצנַאג יד
 רעד המיּב רעד ףיוא ףױרַא טייג הליפת רעד רַאפ ןוא .ןצפיז ערעטיּב
 רסומ ירבד םלוע םעד טגָאז רע .יטנַאלַאג בר רעקיטכרָאפסטַאג רעטסוווַאּב
 לָאז ןעמ ,תובהלתה רעקילייה טימ טפור ןוא דייר-ףָארטש עקיצרַאה ןוא
 ןעייג םיא ךָאנ .טפַאשּביל סיגױג ןוא ארומ טימ ןעניד טָאג ןסיילפ ךיז
 םידיסח ,תובישי ישאר ,םימכח ערעדנַא ייווצ המיּב רעד ףיוא ףױרַא
 ןיימ ,דוסַאמ רעדנילּב רעד זיא ייז ןופ רענייא :הדובע יִלעֹּבו םילודנ
 ןוא טייסילייה ןייז טימ לארשי תוצופת לכּב טנַאקַאּב זיא סָאװ ,יּבר
 ןייז טימ טמירַאּב זיא סָאװ ,יברעמ ןומלש זיא רעטייווצ רעד ןוא ,תודמול
 סיורג טימ חליפת יד ןגָאז ןָא ןּבייה ייז .םימש תארי ןוא תווינע ,המכח
 ןרעוו ןגיוא ערעייז ןוא ,טימעג ןכָארּבעצ ַא טימ ןוא קעױרש ןוא שינרעטיצ
 רָאנ טייטש סע רעװ .ןרערט ןכייט ךיז ןסיג סע עכלעוו ןופ ,ןקַאװק
 ,רעמַאיעג ןוא ןעיירשעג ,ןצפיז ערעטיּב יד ,הליפת יד וצ טרעה ,ייּברעד
 ףיוא ןגָאלק סָאװ ,רעצרעה ענעכָארּבעצ יד ןופ סורַא ךיז ןסייר עכלעוו
 טרעטישרע ךָאד טעװ רע ,ןייטש ןופ ץרַאה א ןבָאה געמ רעד -- דניז ערעייז ףיוא הדוותמ ךיז ןענייז ןוא תולג ןפיוא ןוא שדקמה-תיּב ןּברוח
 ףיוא ןּבָאה הטרח ןוא ןָאט הבושּת ןייוועג םיורג טימ ךיוא ןוא ןרעוו
 ןעמ ,טעּברַא עדעי טסילש ןעמ :רוּפיּכ-םוי ברע ןיא יו גָאט ןּבלַאה ןיא זיִּב ףיוא ךיז ןעמ טריפ שדוח-שאר ברע ןרעי ,םישעמ עקידניז ענייז
 ,רועפ ץוחמ ךיז טזָאל ןעמ רעדָא ,פוש רעסיורג רעד ןיא ףיונוצ ךיז טלמאז
 ןוא ,ןֹוילֲע ישודק ןֹוא םיאיבנ ןופ םירבק עקילייה יד ךיז ןעניפעג סע ּוװ
 ,גָאט ןּבלאה ןיא זיִּב ללּפתמ ןעמ זיא םירבק עקיזָאד יד ןופ םענייא ףיוא
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 ןוא תושרד ,תוליפּת ןיא גָאט ןצנַאג םעד ױזַא ןעמ טגנערּברַאפ לָאמַא

 .,1 "רסומ ירבד

 עקידהמיא קידלַאװג, עקיזָאד ירד ןַא ,ךעלנײשרָאװ רעייז זיא סע

 ןיא ,תולעּפתה ַאזַא טימ טדער לאימלש המלש רעכלעוו ןגעוו ,''הליפּת

 ,''ר יתמ רע, הניק עטכעלטנפערַאפ "ןויצ ירעש , סרעװָאנַאה ןיא יד

 ייברעד טזייוו רעװָאנַאה ."'ןּתּת לוק ןורמוש , ןוגינּב ןגָאז טגעלפ ןעמ .סָאװ

 - עפָארטס עדעי .םילשורי ןופ טכַארּבעג ןעמ טָאה הניק עקיזאד יד זַא ,ןָא

 ןוא ,''ד יתמ דע, :רעטרעװ עּבלעז יד ןוא ענייא טימ ןָא ךיז טּכײה

 םיוג ואֹּב ,םיהלא , :יירשעגייוו ןבלעז םעד ןוא ןייא טימ ךיז טקידנעראפ

 רעד ןופ גנומיטש יד רעּביא טלוּב ץנַאג טיג הניק עקיזָאד יר "'!ךתלחנּב

 ןטריטיצ םנופ רעסַאפרַאפ רעד זנוא טלייצרעד סע רעכלעוו ןגעוו ,הכיבמ

 רעזנוא ןיא הניק עסירנפערטַאּב יד רעּביא רַאפרעד ָאד ןּבינ רימ ;ווירּב

 :גנוצעזרעּביא רעכעלטרעוו טעמּכ

 ןקיטנייה ריד רַאפ טייטש סע !טָאנ ,ןענַאװ זיּב -- 'ד יתמ דע,

 הליפּת תיִּב ןייד סָאװ ,ףױרעד הדע ןייד ןעניַײו רעטיּב טוט .ןוא גָאט

 .דנוּב ןייד ןופ רעדניק יד טכַארּבעגמוא ןוא ,טנערברַאפ טנייפ ענייד ןּבָאה

 ןּבָאה רעקלעפ עדמערפ !רעקיטכעמעלַא טָאג --- ךתלחנּב םיוג ואּב !םיהלא

 | !טיּבעג ןייד ןיא ןעגנורדעגניירַא

 םעד ןיא ןסעגרַאפ ןָאט וטסעוװ ,טָאג ,ןענַאװ זיּב --- 'ד יתמ דע,

 ןיא ןוא טסיוורַאפ זיא סָאװ ,לכיה ןייד ןיא ,רענגעק ענייד ןופ ?מוטענ

 ןוא ּבילוצ ריד טקידדַאּב טרעוו סָאװ ,קלָאפ-לגָאװ ןייד ןופ תולג םעד

 תעּב ,ןענערָאצ ןָאט וטסעוו גנַאל יװ .ןנעוו ןעמָאנ ןייד ןיא ןטכָאשעג טרעוו

 ?זיוה ןייד ןופ ןּברוח ןפיוא ןגָאלק ןוא ןטעּב ריד רַאפ טוט קלאפ ןייד

 | | !ךתלחנּב םיוג ואּב ,םיהלא

 ףיא ןרענלַאװ ךימ ךיא לעװ ,טָאג ,ןענַאװ זיּב -- 'ד יתמ דע;

 ןגיוא עניימ ןרעוו לקנוט ןוא ,ןעלקניוו ערעטסניפ עלַא ןיא ,ןטסימעג יד

 ןצכעל ןעוט ,רימ ףיוא ןרעדָאל ןוא ןענערּב ןעוט עֶלַא ?ןטרַאװ ןגנַאל ןופ

 ךָאנ גנַאל יװ .טכַאנ רעד ןיא זיּב ןעניגַאּב ןֹופ גנאגרעטנוא ןיימ ףיוא

 ץלַא ךיז וטסעוו גנַאל יו ,ןּברוח ןטלּפָאד םעד רעּביא ןעניוטש ךיא לע

 רעד טיונ רעד ןיא ןגָאלק טעװ גנַאל יו ,םילשורי רעּביא ןעמערַאּברעד טינ

 !ךתלחנּב םיונ ןאּב ,םיהלא ?ףָאש ענייד ןופ טשער

 ןָאפ ךיז רענידנצעג יד ןלעוו ,טָאג ,גנַאֿפ יו --- 'ד יתמ רע,

 וצ קידנעטש יז ןכַאמ ןוא ,בקעי ןופ רעדניק יד ןסערפ ןלעוו ,ןעיירפ

 ,ןקילפ ןוא ןדניש ןעוט ייז ןוא ןדירפ טימ ייז וצ ךיז דנעוו ךיא ?דנַאש

 0 ,"הטנח תומולעּת, 1
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 .ןטלישאּב ןצפעל עשירענגיל טימ ןוא ,ןגָאלש ןּוא ןדנעש ךיוא ןעוט ייז

 ןקעו רעניד עיירט ענייד ןוא ,ןעלּבוי ןוא ןצכוי םיעשר ןלעוו גנַאל יו

 ""!ךתלחנּב םיוג ואֹּב םיהלא ?ןעיירש רעטיּב

 .םָאו ,תוליפת עקיזָאד יד ןופ עליפ ןרָאװעג ךיוא ןענייז טיהעגםיוא

 טימ ןוא םידימלּת סי"רַא ןופ הביבס רעד ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז
 ןייז ןיא טלייצרעד ?לאימלש המלש יו ,ןגעלפ םילּבוקמ רעתפצ יד עכלעוו

 לָאמַא ןוא ,/גָאט ןּבלַאה ןיא זיּב, שדוח ברע ןדעי ןעגנערּברַאפ ,ווירּב
 תוכירַאּב ןלעוו רימ ןכלעוו ןגעוו ,רעװָאנַאה עטנ ןתנ .''גָאט ןצנַאג םעד,

 סי"רַא םעד ןייֵלַא ,קרעוו רעזנוא ןופ לייט ןקידרעטייוו םעד ןיא ןרייר

 ןייז ןיא טכעלטנפערַאפ תוליפּת עקידנפערטַאנ יד טָאה ,דיסח רעסייה ַא

 ןוא ,םלוע ןעמורפ םייּב ןעמונעגסיוא קרַאטש טָאה סָאװ ,''ןויצ ירעש,

 ןוא םירודיס עקיטציא יד ןיא רעּבירַא וליפַא ןענייז תוליפת עקינייא

 ונוּבר,, רעד ,לשמל ,יװ ,גָאט ןקיטנייה זיּב טצונַאּב ןרעוו ןוא ,םירוזחמ

 ןֹורֶא םנופ הרוּת רפס יד ןעמענפיורַא ןכָאנ טנָאז ןעמ סָאװ ''םלוע לש

 ,תוליפּת עקיזָאד יד ןופ לייט א .םינהֹּכ תכדּב ךָאנ ''ןוצר יהי ,, רעד ןוא
 ןגָארט ''י"'ראה ירוג ,, יד ןופ הביבס רעד ןיא ןרָאװעג ,ןפַאשעג ןענייז סָאװ

 ןוא ,עכלעזַא ןַארַאפ ךיוא רעֹּבֶא ןענייז סע ,רעטקַארַאכ ןשיטסימ ןייר ַא

 טימ סםיוא ךיז ןענעכייצ סָאװ ,ענַײלק ןייק טינ אקווד זיא לָאצ רעייז

 ןיא ןיוש ןענייז שיּפיט .טלַאהניא ןקידעכַָאװ שממ ,ןלַאער ץנַאג דעייז

 יהי, םעד ןיא .תוליפּת ייווצ עטנַאמרעד טשרָאקַא יד טכיזניה רעד

 :טָאנ ייב ןטעבעג טרעװ ,ןענעכוד םינהוּכ ךָאנ טגָאז ןעמ סָאװ ,''ןוצר

 ןוא גנוזייּפש רעזנוא ,דניזעגזיוה ןיימ וצ ןרעהעג סָאװ ,עלַא ןוא רימ ביג

 ןוא תחנ טימ ,רוסיאּב אלו רֹּתֹהֹּב ,םוצמיצּב אלו חוורּב הסנרּפ רעזנוא

 ןוּבר, םעד ןיא ךיוא .טנַאה רעטיירּב ןייד רעטנוא ןופ ,רעצ םימ םיג
 ונרכזו :ןטעּבעג טרעוו ,חרוּתה תאצוה ייּב טנָאז ןעמ סָאװ ,''םימלועה
 פוכאפ םחל ונל ןתז ,הלכלכו הסנרּפל םולשלו םיכוראו םיבוט םייחל
 -ענוצ ךיילג ָאד טרעוו סע ,תמא ,''םימי ךרואו דובכו רשועו שובלל דגּבו
 ןענרעל הרוּת ןענָאק לָאז ןעמ ידכּב םימי תוכירַא ףיוא טעּב ןעמ זַא ,ןּבעג
 5בש| היתוצמ םיקלו ךתרותּב תוגהל --- ןייז םייקמ תווצמ עריא ןוא
 .היתודוס יקמע ?יכשהלו ןיבהל הניבו

 ןסיוועג ַא קפסזילב ךיוא ןּבָאה תוליֿפת עקיזָאד יד ןופ עקינייא

 ןּבָאה ?יטס ןקיצרַאה ,ןכַאפנייא רעייז םימ .טרעוו ןשירַארעטיל-רוטלוק
 -עטיל-הניחּת ענעפורעג ױזַא יד ,רנַאשז ןשירַארעטיל םעיינ ַא ןּפַאשעג ייז
 יד טָא סע ןּבָאה סָאד .ליטס ןוא רעינַאמ ןקיטרַאנגייא ריא טימ ,,רוטַאר
 -ניה רעסיוועג ןיא טנידעג םילּבוקמ רעתפצ יד ןופ תוליפּת עשִיערּבעה
 ןענייז סָאװ ,תוניחּת עשרעּבייוו עקילַאצנָא יד רַאפ רעטסומ סלַא טבכיז
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 -ַאּב וצ ידכּב .ה"י ןט18 ןוא ןט17 םעד ןופ ךשמ ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג
 רימ ןעגנערּב תוליפּת עקיזָאד יד ןופ ליטס טעד טימ רענעייק םעד ןענעק |

 :ננוצעזרעביא רעכעלטרעוו רעזנוא ןיא ייז ןופ ייווצ ָאד

 יהלא 'ד ,ריד רַאפ טקיליװַאּב ןייז לָאז סע ,ךינפלט ןוצר יהי (
 .העש אהתש ,ןרעטלע עניימ ןופ טָאג רעד ןוא טָאג ןיימ וד ,יתוּבא יהלאו

 ןייז ?לּפתמ וט ןוא ריד רַאפ ייטש ךיא סָאװ ,העש עקיזָאד יד זַא ,וז
 העש ַא ,ןוצר תעש א ןייז לָאז -- דניזעגזיוה ןיימ רַאפ ןוא רימ רַאפ
 ןד ןוא ןפור ךיד לָאז ךיא .גנורעהרעד ןוא גנומענרַאפ ןופ ,םימחר ןופ

 ןוא .ןסיליוונייֵא טסלָאז וד ןוא ןטעּב ךיד לָאז ךיא ,ןרעפטנע רימ טסלאז
 ,םדא ינּב ינינע לע הנוממ ןענייז סָאװ ,םיכָאלמ יד ןלעפַאּב טסלָאז וד
 ןָאט טסלָאז וד .ןטער ןוא ןציטש ,ןפלעה וצ ףיוא רימ טימ ןייז ןלָאז ייז
 וצ ,ייז טימ ןטפעשעג ּבָאה ךיא סָאװ ,ןשטנעמ יד ןופ .רעצרעה יד ןניינ

 רעגַאּב ןיימ טיול ןליפרעד ןליוו רעייז וט ןוא ,ןשטניוו וט ךיא סָאװ ,ץלַא

 -רַאֿפ יד רעטשעצ ןוא טניימ עניימ ןופ ןעקנַאדעג עלַא ?טבמ ייז ןוא

 ,הבוטל ןעננַאלרַאפ עניימ עלַא ?יפרעד ןוא ,רענגעק עניימ ןופ גנוטכַארט
 ןריפ טסלָאז וד ןֹוא .אלמי ךתצע לכו ,ךבבלכ ךל ןתי :טייטש קוסּפ ןיא יו
 -רעטנוא עניימ תעּב טנעה עניימ ןוא ןטכַארט ןיימ תעשּב ץרַאה ןיימ
 עניימ עֶלַא ןיא ןקידנעטשרַאפ ןוא .ןענרעלַאּב ךימ טסלָאז ןוא ,ןעגנומענ

 ןקיש טסלָאז ןוא ,גנעג עניימ עלַא ןיא ןקילנַאּב ךימ טסלָאז ןוא ןגעוו
 לָאז ךיא ,םדו רשֹּב תנתמ ידיל ינכירצת לַאו ,ידי השעמ לכּב הכרּב ַא
 רעטיירּב ןייד וצ רָאנ ,ןשטנעמ םעד ןופ ןּבָאג יד וצ ןעמוקנָא ןפרַאד םינ
 ןוא טייקמערָא זופ ּביוטש םנופ ןּביוהרעד ךימ טסלָאז .טנַאה רעלופ ןוא
 טנעה ענייד טימ ןּביוהרעד ןָאט ךימ טסלָאז תולד םנופ ןטסימעג יד ןוופ
 ןייד ןופ טנַאה רעטכער רעד טימ ןציטש ךימ טסלָאז .גנוקיליװַאּב ןופ
 ,ןייז וטסלָאז טשטנעּבעג .ןדָאנעג עטונ טימ ןדָאלנָא ךימ ןוא טייקיטכערעג
 .הלס ןמא םיבוט םידסח למוגה ,טָאנ

 סָאװ ,טָאג ךיד טעּב ךיא -- הירב לכל הסנרפ ןיכמה לאה אנא (2
 ראֿפ גנודיילק ןָא טיירגנ ,שינעפעשַאּב רעדעי רַאפ הסנרּפ ןגרָאזַאּב טוט

 סנרפמ ןוא ןקיטענזנָא טסלָאז ,ןזיּפש ןעמעלַא ייז טוט ןוא רוטַאערק רעדעי

 רעטוג ןוא רעקידובּכּב טימ לארשי לּכ ןוא דניזעגזיוה ןיימ ,ךימ ךיוא ןייז

 ןייז טינ ריא ןיא לָאז'ס הסנרּפ ;יוזּבּב אלו דובּכּב ,רעצּכ אלו תחנּב ,הסנרּפ
 תנּתמ יריל ןעמוקנָא ןפראד טינ לָאז ךיא הסנרּפ ,המילכו השוּב ןייק
 הסנרּפ ,טנַאה רעלופ ןוא רעטיירּב ןייד ןופ ןעמוקַאּב ץלַא רָאנ ,םדו רשֹּב
 ןוא רענייר רעקילייה ןייד טימ ןקיטפעשַאּב ןענָאק ךימ לָאז ךיא ידכּב

 *עּפכַא טימ ,גנוריילק רעזנוא ןייז לָאז דובּכ ידנּב ןוא ,הרוּת רעקיטכיצ

 עקידעּביא יד טימ ןעמאזוצ ןּבעל זנוא זָאל .םינּפ תֶשוּב טימ טינ ןוא גנור
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 ֿפָאז ,הבוטל ןייז קלח רעזנוא לָאז .השוּב ןָא ןוא דובּכ טימ ,?ארשי יסידצ
 ,גנונעפָאה רעזנוא ןדירפ טימ ןוא ימ רעזנוא ןיא החלצה ןוא הכרּב ןייז
 ןעגנוקיטפעשַאּב ןוא ןעגנומענרעטנוא עלַא ןיא ןפלעה זנוא טסלָאז ןוא
 ןיא זנוא ןריפ ןוא ןקילגַאּב ןָאט זנוא טסלָאז ןוא ,טנעה ערעזנוא ןופ
 ,םיכורא םיבוט םייחל ןּביוהרעד עקיניימ עֶלַא ןוא ךימ טסלָאז ,ןגעוו ענייד
 ףיוא ךיז טסלָאז .הילע ינּב יד ןשיװצ ךיז ןעניפעג וצ ןייז חכוז לָאז ךיא
 ,גנומערַאּברעד ןיא ןקיטיינ ךיז ןלעוו רימ ןעוו לָאמ טערעי ןייז םחרמ זנוא
 ןעגנורעדָאפ עֶלַא הבוטק ןליפרעד ןוא פזמ רעזנוא ןרעסעּברַאפ וטסלָאז
 ןופ ןעיצסױרַא ןוא ןצישַאּב ןוא ןטיה זנוא טסלָאז ,רעצרעה ערעזנוא ןופ
 עלַא רַאפ ןוא רימ רַאפ ץוש א ןייז טסלָאז ןוא ,טכיל וצ שינרעטסניפ
 ,הרצ רעדעי ןופ ןטער זנוא טסלָאז ןוא ,לארשי לּכ רַאפ ןוא עקיניימ
 ,רָאי רעדנַא רעדעי ןוא ,רָאי עקיטנייה סָאד .גנוקירדַאּב ןוא טיט ןופ
 ךָאד ןענייז טנעה ענייד ןיא .עגר ןוא גָאט ןדעי ,ךָאו עדעי ,שדוח ןדעי
 רימ ףלעה ןוא ,רעקידדַאּב ןוא טנייפ עניימ ןופ ךימ עװעמַאר ,ןטייצ עלַא
 ףעד ןופ ןטסַאל יד טימ ןייז טעטסַאלַאּב טינ לָאז ךיא ,רעצו הרצ לכמ
 ןופ ןפלעהסיורַא ךימ טסלאז .(הזה םלועה תודרטּב) טלעװ רעקיזָאד
 ,ןדָאש ןרעדנַא ןדעי ןופ ןוא תולייח עשירעּביור יד ןופ ,סטכעלש סָאדלַא
 .חחטבכו טקשהּב םולשּב רָאנ

 המלש סָאװ ,ווירּב םעד ןיא טרפּב ,ווירּב ןטריטיצ ןּביוא םעד ןיא
 ץינמערק םיוא היחתפ ןּב רעּב רכשי ?ּבוקמ םעד טקישעג טָאה פאימלש
 עשיטסימ ענעגייא ענייז ןופ גנורערליש עכיירנּברַאפ ַא רע טיג 4 (ןרעמ)
 -ליש רעקיזָאד רעד ןיא ךיז טרעה סע .ןעגנורעדנַאװסנּבעל ןוא ןעגנוכוו
 עשימסימ עריא םימ טייצ רעקִיורמוא רענעי ןופ גנַאלקּפָא ןא גנורעד
 ןרעסערג ַא  ראפרעד ןעגנערּב רימ ןוא ןעגנוּבערטש ןוא ןעגנומיטש
 :ווירב ןקידנפערטַאּבכ םעד ןופ גוצסיוא

 טסעוורעד אוח-ךורּב טָאג טָאה רָאי 22 ןרָאװעג טלַא ןיִּב ךיא ןעוו ,
 ןיִּב :רימ וצ טפור סָאװ ,םיטש א טרעהרעד ּבָאה ךיא ןוא ץרַאה ןיימ
 ,ףיוא ייטש ?טייקליופ ןופ גנומערָאמוא רעד ןיא ןעלמירד וטפעוו ןענַאװ
 ךיא בָאה !ןטָאּבעג עריא טימ הרוּת יד סיוא שרָאפ ,ןדנעל ענייד .ןָא טרוג
 םעד ,טָאג ןיימ ןכוז ןעמונעג ןצרָאה ןצנַאג ןטימ ,חמשנ רעצנַאג רעד טימ ןוא םינינע עקידעכָאװ עריא ץלַא טימ טלעוו רעד ןֹופ ןָאטעגסיױא ךימ
 .טקעדַאּב ּפָאק ןיימ שא טימ ןוא קַאז ַא ןיא טליקעגנייא ךימ ּבָאה ךיא ,םיתינעּת טימ ןוא ןייוועג טימ טנידעג טָאנ ּבָאה ךיא ,למיה ןיא רעטָאפ

 ,יוכו תודלוּת ,ידנורג עו) קרעװיהלּבק עקיניא טסַאפרַאפ טָאה רעב רכשי 1
13--185) , 

| 
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 טנרעלעג קיסיילפ ךיא ּבָאה ,הלבקה תמכח רעד טימ ןענעקַאּב ךיז ידכּב

 יד וצ זיא רימ ןיּב ,םילבוקמ עקידרעטעּפש ןוא עטלַא ןופ םירפס יד

 ןיא ןעוועג זיא דיירפ ןיימ ןוא ,/'םינומיר םדרּפ,, רעד ןעמוקעג טנעה
 -סיוא ערָאלק ןוא תורבס .עקידלכש יד זַא ,רעכיז ןעוועג ןיּב ךיא .רעשל

 -נעמ יד ןּבעג רימ ןלעוו .ָאריאוררוק השמ ןופ ןעגנורעלקרע עטנבייצעג

 ךיז קידנזָאלרַאפ .''רהוז, םנופ ןשינעפיט יר ןיא ןעגנירדוצניירַא טייקבעל

 ןעמיווש טזָאלעג ךימ ךיא ּבָאה ,ןַאטיּפַאקסּפיש ןטינעג ןקיזָאד םעד ףיוא

 -עגסיוא ,דנַאנַאכָאנ רָאי ריפ .הלבקה תמכח רעד ןופ םי ןפיט םעד רעּביא

 ןייא ןיא ןטלאהעג ,ןדיירפ ןוא ןסערעטניא עכעלטלעוו עלַא ןופ ןָאט

 ""בהוז,, םעד טנרעלעג ןוא ןסעזעג ץלַא ךיא ןיּב ,ןָאט הבושּת ןוא ןטסַאפ

 וצ ןביוהרעד תוליפּת עניימ ךיא ּבָאה ןרערט טימ ,''םינוקּת, יר טימ

 ןייז הכוז ןלָאז ייז ,ןגיוא עניימ ןטביילרעד לָאז רע ,ןטעּבעג ןוא טָאג

 -עג קרַאטש ױזַא טָאה המשנ ןיימ .הרוּת ןייז ןופ תורוס יד ןקעדוצפיוא

 רעטנוא ןטלַאהַאּב ןענייז סָאװ ,תודוס עלַא ןיא ןעגנירדוצניירא טסולג

 -עטסימ עקילייה יד ןסקעלּפטנַא ,ןטָאברַאפ ןוא תווצמ יד ןופ שובל םעד

 םעד ןייגרעד ,תוכרב ןוא תוליפּת יד ןיא טליהעגנייא ןענייז סָאװ ,סעיר

 ליפ ,תמא .םינינע עפיט ערעדנַא עליפ ןופ ןוא שפנה ?ונליג ןופ תוהמ
 המשנ ןיימ טָאה ךָאד ןוא ,קרעוו סָאריאודרוק טרעלקענפיוא רימ ןּבָאה

 ּבָאה ךיא ;ןרָאװעג טשרֹוד ריא זיא טליטשעג טינ ןוא ,טקַיורַאּב טינ ךיז
 ןעגנורדעגניירַא טינ ןוא ,ןטָאש ןיא ץלַא ךָאנ עשזדנאלּב ךיא :טליפעג

 עקיטכיל א רימ וצ זיא גנולצולּפ ןוא ..,לכיה ןכעלטעג םעד ןיא ךיא ןיּב

 עילַאטיא ןיא םעד ןופ קרעוו סָאד ןעמוקַאּב ּבָאה ךיא :ןעגנַאגרעד הרושּב

 המרקה רעד ןיא טרעוו טרָאד ןוא ,''ןומרה חַלּפ,, .1 לאונמע םכח ןקידנּבעל

 לארשי קלאפ םעד דָאנעג סיודג ןייז טקעלּפטנַא טָאה טָאנ זַא ,טעדלעמעג
 םעד ,םיהלא ךָאלמ א דנאל ןקילייה םנופ רעניוװנייַא יד וצ טקישעג ןוא

 ןייז ןסָאגעגסױא טָאה טָאג ןעמעוו ףיוא ,יזנּכשַא אירול קחצי ןכעלטעג

 ,תודוס ענױזַא טקעלּפטנַא םיא רַאפ טָאה איבנה והילא ןוא ,טסייג ןקילייה

 רעּבלעז רעד ןיא .יאחוי ןּב ןועמש 'ר טניז ןטלַאהַאּב ןעוועג ןענייז סָאװ

 טינ זנוא וצ לָאז סע ןעו זַא ,לאונמע לּבוקמ רעד ןָא טזייוו עדערראפ

 רעכלעוו ,קורס לארשי דימלּת סי"רא םעד לארשי-ץרא ןֹופ ןעמוק ןעוועג
 יּבר ןייז סָאװ ,תודוס יד ןופ לייט םעניילק ַא טקעלּפטנַא זנוא רַאפ טָאה

 ןעוועג הכוז טינ לָאמנייק רימ ןטלָאװ -- ןזיווַאּב טלעוו רעד רַאפ טָאה

 ,הרוּת רעד ןופ טכיל עתמא סָאד ןעזרעד

 ףעטייוו טלייצרעד -- םנעיילעגרעּביא סָאד ּבָאה ךיא זַא;,
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 ,טנַאקַאּב טוג ךָאד זיא רימ .ןרָאװענ טרעטיצרעד ךיא יִּב -- לאימלש
 ענעדלָאג טנזיוט הנמלַא סָאריאודרוק טלָאצַאּב טָאה לאונמע םכח רעד זַא
 -ךוק ןופ עיּפָאק א ןּבײרשּפָא ןּביולרעד לָאז יז ,ראפרעד זיולּב ןטאקוד
 ,תואצוה יד קידנענעכער טינ ,(רקי רוא) "'רהוז,, ףיוא שוריּפ סָאריאוד
 ןיא ָאד ןוא ."זַאא סועּבײרשּפָא יד ןטסָאק טפרַאדַאּב ןּבָאה'ס סָאוװ
 םעד רעסיוא ךָאנ טָאה לאונמע ןַא ,ןרָאװעג רָאװעג טשרע ךיא ןיּב תפצ
 ןוא ץיּבַאקלַא ,ורטק םימכח יד ןטַאקוד קיצנַאװצ וצ ןוא ןעצ וצ טקישעג
 עקידנפערטַאּב יד ןּבעג לֶאז יז הנמלַא רעד ייּב ןלעוּפ ןלָאז ייז ,ךישלַא
 -ענ טינ םיא לָאז סע ןעוו זַא ,הדומ טציא רע זיא ךָאד ןוא ,שינעּביולרע
 ,ערעל סאירול ןופ לייט םעעילק םעד טימ ןעגעקַאּב ךיז ןעגנולעג ןעוו
 קידנעטש ףױא םיא רַאפ טְלָאװ ,דוסּב ןטלאהעג לייוורעד טרעוו סָאװ
 ןסָאלשאּב ןַאד ּבָאה ךיא .הרוּת רעד ןופ טכיל סָאד ןּבילּבעג ןליױהרַאפ
 -עגרעביא ,טג א ןּבעגעג ּבייוו ןיימ ּבָאה ךיא .געוו ןיא ןזָאל ךיילג ךיז
 ץנאג ןיימ ןוא רעטכָאט עקירָאיטכַא עקיצנייא רעזנוא ריא ייּב טזָאל
 ןיימ ןעוועג זיא סיורג ױזַא ;םירפס ןוא רעדיילק עניימ ןליּפַא ,ןגעמרַאפ
 טרעדנַאװעג ּבָאה ךיא .טרָאװ סטָאנ ןקידעּבעל ןתמא םעד ךָאנ טשרוד
 ,דנאלשטייד ןוא ןעמעּב ,דנַאלסור ,ןלױּפ ןופ תוליהק עשיריי יד רעּביא ,

 ךיא בָאה ןשינרעטַאמ עליפ ךָאנ .תואצוה עקיטיינ יד ןעלמאזפיונוצ ידכּב
 ןיא רעלָאט ּבלַאה ַא ןוא יירד טימ תפצ ןייק טגנַאלרעד ףוס-לּכ-ףוס ךימ
 .רַאלּפמעזקערהוז ַא טפיוקעג ךיילנ ןּבלַאהטרעדנָא רַאֿפ ןוא ,ענעשעק
 ןיִב ןוא תוקחד סיורג ןיא טכַארּברַאֿפ טרָאד ךיא ּבָאה רָאי ץנַאג א
 טימ תפצ ימכח עלַא וצ טדנעוועג ךימ ּבָאה ךיא .ןעגנַאגרעד טינרָאג
 ןוא הלּבק סאירול ןופ תודוס יד טימ ןענעקַאּב .ךימ ןלָאז ייז השקּב רעד
 -ייוו רימ ןלָאז ייז ןטעּבעג יז ּבָאה ךיא ;טייקסיז ריא ןסינעג ןזָאל ךימ
 עכלעוו ןיא ,ןטּפירקסונַאמ יד טייצ רעצרוק ץנַאנ א ףיוא ןעייל סנטסקינ
 רעּבָא טָאה רענייק .ןתמא עטקעלּפטנַא סאירול טימ ןענעקַאּב ךיז ןָאק ןעמ
 עקיזָאד יד זַא ,טרעלקרע ןּבָאה ייז ;ןליפרעד טלָאװעג טינ גנַאלרַאפ ןיימ
 ,ןשטנעמ עטּבױלגַאּב ןוא עטנַאקַאּב טוג רַׂאֹפ ןקעדפיוא ןעמ ןָאק ןתמא
 ןעגנירדוצניירַא יואר ןענייז ייז זַא ,רעכיז ףיוא טסייוו וד עכלעוו ןגעוו
 ןטלַאהעג טָאה םלוע לש ונוּבר רעד עכלעוו ,תודוס עפיט ענױזַא ןיא
 ,1 "ןטייצ סיאחוי ןּב ןועמש טניז ןליוהרַאפ

 ,תמא ;ןכיירגרעד וצ שטנּוװ ןייז ןעגנולעג ןלאימלש זיא ךָאד ןוא
 ןטנָאמרעד רעירפ םעד ןופ רעטכָאט א .ןפוא ןלענינורַא ץנַאנ א ףיוא
 טניווװעג טָאה ,טיוט ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא סָאװ ,קורס לארשי לּבוקמ
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 -עג םיא טָאה יז לייוו ,טַאהעג הנותח ריא רַאפ ?אימלש טָאה .תפצ ןיא

 :טלעוו רעד ןיא ץלַא ןופ רערעייט ןעוועג םיא ייּב זיא סָאװ ,ןדנ א ןבעג

 גװ ,רעטָאפ םענעּברָאטשרַאפ ריא ןופ ןציטָאנ ןוא ןטּפירקסונַאמ ךס ַא

 -- ןענייז סע, .הלּבק ןיא הטיש סי"רַא םעד ןבירשרַאפ ןעוועג זןיא סע

 רעכעה ןעוועג טרָאד -- תולעּפתה רעקיריירפ טימ לאימלש טלייצרעד

 ןיירַא ןלָאז ייז היכז יד טַאהעג ּבָאה ךיא ןוא ,רעטעלּב טרעדנוה טקעז

 רעד טימ טרידוטשעגכרוד קיסיילפ עלַא ייז ּבָאה ךיא .הטילש ןיימ ןיא

 טייקילייה ןייז טימ לארשי לּכ טנַאקַאּב ךָאד זיא סָאװ ,ןיּבר ןיימ ןופ ףליה

 ןופ טגָאזעגּפָא טציא ךיז ּבָאה ךיא .דוסַאמ םכח ןדנילּכ םעד ,תווינע ןוא

 ןוא הרוּתה תודוס יד ןענרעל :סנייא רָאנ סייוו ןוא ,טלעוו רעד ןיא ץלַא

 ."ןעניד טָאג

 רעקיטסימ רעתפצ יד ייּב ןסייהעג טָאה סָאד -- ?'ןעניד טָאג,

 תועּבשה טימ ''ארחַא ארטס ,, רעד ןגעק ןפמעק ,סעירעטסימ טימ ןייז קסוע

 ןופ דניז יד ןייז רּפכמ םיתינעּת ןוא םיפוגיס טימ ;'!תומש , עשיגַאמ ןוא

 ,חישמה תַאיּב ןופ גָאט ןקיטכיל םעד ,''ץק,, םעד ןהעטנענרעד ,טלעוו רעד

 | ...רעזיילרעד ןוא רעיײרדפַאּב םעד

 -עג זַא ,ןייזטסּוװַאּב עטסעפ סָאד ,ןטרַאו עקידלודעגמוא סָאד טָא |

 ןקיטכיל םעד ןופ טירט יד ןיוש ךיז ןרעה סע ,געט יר ןיוש ןענייז טלייצ

 -ליה םעד ןענופעג טָאה סָאד --- ןעמוק זומ ןוא ןעמוק ףרַאד סָאװ ,לאוג

 רעטכיד ןטסטּבַאנַאּב םעד ןופ ןפַאש ןשיטעֶאּפ םעד ןיא גנַאלקּפָא ןקיכ

 .(ַארַאשזדַאנ) ַארַאגַאנ השמ ןּב לארשי --- הפוקת רענעי סיוא



 לטיּפַאק רעטכניּפ

 עיגָאלָאטנַא רעיײז ןוא סנישיבנ יד -- .בוטילומ ןּב המלש רעטכיד רעד
 -- ,עיזעָאּפ רַאפ עימעדַאקַא ןייז ןוא איחי ןּבא הילדג -- ,"החּכשה רמועע
 ןײז ןוא אריינקנוא קחצי -- .הגנָאל הידעס ןוא ָאקרַאז הדוהי רעטכיד יד
 רעד -- ,"תודי יתשא ןיז ןוא ונַאזנָאל יד םחנמ -- ."תולגדנכ המויא;
 רעתפצ יד ןוא ַארַאנַאנ -- ,"לארשי ימימ, ןייז ןוא ַארַאגַאנ השמ רעטכיד
 ןיז -- ,גנוטכיד סַארַאגַאנ ןיא ןױיטָאמ עשיטסימ.שיחישמ יד -- ,םילּבוקמ
 -- ,ןעמרָאּפ עשיטעָאּפ עינ סָארַאגַאנ -- ,"לארשי תיראשפ גנולמַאזרעדיל
 סלַא יויבש םףסוי ןּב םולש - .,ןמיּת ןופ רעטכיד יד -- .לוש סַארַאגַאנ

 ,לבוקמ ןוא רעטכיד} |

 יד ייב ױזַא יו ,ןזיוועגנָא ןיוש רימ ןּבָאה ?טיּפַאק ןטשרע םניא
 יד טּבעלעג ןּבָאהס עכלעוו ןיא ,ןדנַאטשוצ עלַאיצַאס עקיטסניג רעייז
 ,הכולמ רעשינַאמָאטִא רעגנוי רעד ןופ ץוש רעד רעטנוא תוליחק עשידיי
 ןכעלטלעוו וצ סערעטניא רעד טקרַאטשעג ןזיירק עסיוועג ןיא ךיז טָאה
 סָאװ ,קנַאדעג-רעשרָאפ רעשיטירק רעיירפ רעד טָאה טכַאוװעגפיוא ,ןסיוו
 עלענָאיצידַארט ענעטָארטעגסױא יד רעּביא דנילּב ןייג טלָאװעג טינ טָאה
 ךרוד ,עטלַא יד טימ הריקח רעקידנעטשּבלעז ןָא ןענעגונַאּב ךיז ןוא םיכרד
 ייברעד ךיז טָאה סע .ןעגנּוױשנָא ןוא ןעמרָאפ ענעּבעגעגרעּביא הרוסמ
 ץלַא טעמּכ .ליטס םענייפ ןוא טסנוק וצ קַאמׂשעג רעד ןזיװַאּב ךיוא
 ןיא טדערעג ןּבָאה רימ רעכלעוו ןגעוו ,הפוקּת רענעי ןופ '!רערעלקפיוא,
 -ץעג ןוא ,עיזעָאּפ טימ ןּבעגעגּפָא ךיז ?יפ ןּבָאה ,?טיּפַאק ןטשרע םעד
 .רעטכיד עשידרפס יד ןופ רעטסומ םעד טיול סעמעָאּפ ןוא םיריש ןּבירש
 יד ןשיװצ םערָאװ ,ןענּוװעג סָאװ גרַאק ייז ןופ טָאה עיזעָאּפ יד ,תמא
 לָאז סָאװ ,רעטכיד רעקיצנייא ןייק ןעוועג םינ זיא רעּביירש-םיריש עֶלַא
 רער וליפַא ןוא ,טנַאלאט ןשיטעַאּפ ןכעלקריוו ַא םימ טקידענגַאב ןייז
 יז רעמ טינ ןעוועג זיא ,בהז"טיברש המלש ,ייז ןשיוװצ רעטסטּבַאנַאּב
 יד ןריּפָאק שיכאלמ-לעב טגעלפ סָאװ ,רעכַאמ-ןזרעפ רעטכיאעג ץנאג ַא
 רעשינאפשישיבַארַא רעד סיוא  ךעטכיד עקידנצנעלג יד ןופ ןרעטסומ
 רעמ ךָאנ ךיז טָאה ןרעטסומ עשיסַאלק עקיזָאד יד ןריּפָאק סָאד .הפוקת
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 זָאל א ךיז ןּבָאה ה"י ןט16 םנופ לעווש רעד ףיוא ןעוו ,טקרַאטשראּפ

 םיוא ענעּבירטראפ תונחמ עצנַאג ןצניוװַארּפ עשינַאמָאטָא יד ןיא ןָאטענ

 עזעינילער ןוא םיטויּפ ןופ טיבעג ןפיוא תעּב ,לַאנוטרַאּפ ןוא עינַאּפש

 ןעמ טגעלפ ,יולה הדוהי ןטלָאנעג רעטסומ רעטסכעה סלַא טָאה ןענמיה

 ,ןיזירחלַא ןכַאמכָאנ רעדיל עשיריטאס ןוא ןעמָאנג ,ןעמַארגיּפע ןיא

 טגעלפ ןעמ סָאװ ,שיטסירעטקַארַאכ רעּבָא זיא'ס .ןַארויפַאד ןוא ןדעפנאּב

 ןוא ענעּבירטרַאפ עינַאּפש סיוא יד .ןרעטסומ עשידיי זיולּב טינ ןריּפָאק

 -עטיל רעד וצ עּביל סיורג טימ ןטלַאהרַאפ ךיז ןּבָאה רעדניק ערעייז ךיוא

 רערעי טימ טריסערעטניא ךיז ןּבָאה יז .םייה רענעזעוועג רעייז ןופ רוטַאר

 ןיא'ס רָאנ יװ ןוא ,רוטארעטיפ רעשינַאּפש רעד ןיא גנוניישרע רעיינ

 "עד טָאה סָאװ ,'8102609 66 62012 ןַאמָאר רעטמירַאּב רעד ןענישרע

 רעשיטעָאּפ ןופ טיּבעג ןפיוא גנוכיירגרעד עטסכעה סלַא ןטלָאגעג טלאמ

 ,ַאּבַאנלַא יד השמ ןּב בקעי ,''ררפס ילוג , יד ןופ ןוז ַא טָאה ,1 טסנוק

 "אב רעד ןיא טקורדעג םיא ןוא שִיערּבעה ףיוא טצעזרעּביא ךיילג םיא

 / 5 יירעקורד רעניצנַאס רעטמיר

 םיייו רעצעזרעּביא רעד סָאװ ,ןוויטָאמ יד ןענייז טנַאסערעטניא

 ןקיזָאד םעד ןצעזוצרעביא קיטיינ רַאפ ןענופעג טָאה רע עכלעוו ּבילוצ ,ןָא

 יװ ןגינעגרַאפ רעמ ןּבעג טעװ ךוּב עקיזָאד סָאד לייוו,, :ןַאמָאר-רעטיר |

 טעװ רענעייל רעד יו ,רעכיּב-עטכישענ ערעדנַא ןוא ןופיסוי רעד וליפַא

 סָאד לייוו ,ןצונ ?יפ ןופרעד ןּנָאה רענעייל רעד טעוו םעד ץוח .ןעז ןיילַא

 םינעג םיא ןוא ,דנַאטשרַאפ ןייז ןפדַאש ןוא ןרעלקפיוא טעוו ךוּב עקיזָאד

 -עננַא-המחלמ ןיא ןה ,ןגַארפ-סטפעשעג ןיא ןה ,םלועה ינינע ןיא ןכַאמ

 רענעייל רעד ;ןעמענַאּב ןכעלטפַאשלעזעג ןייר ןיא ךיוא ןוא ,ןטייהננעל

 ךרוד ןוא ,ןשטנעמ ןשיוװצ ןריפ ךיז ףרַאד ןעמ יו ,ןענרעל םעד ןופ טעוו

 ןיא ןפלעהסיורַא ךיז ןָאק ןעמ ןלַאפנייַא עגולק ןוא עקיצנוק ערעסאװ

 ןסָאלשַאּב ךיא ּבָאה ןצונ ןוא טרעוו ןסיורג ןייז רַאפ ,ןדנַאטשוצ ערעווש

 .טכייל ןייז לָאז סע ידכּב ,שדוק ןוש5 ףיוא ז"על ןושל ןופ ןצעזרעביא סע

 .ײא עלַא ףםױא םעמּכ ןרָאװעג טצעזרעּביא דלַאּב זיא ןַאמָאר רעקיזָאד רעד 1

 ןעגנוצעזרָאפ ןוא ןעגנוכַאמכָאנ רעטרעדנוה ןיװַאּב ךיז ןּבָאה ךיוא ,ןכַארּפש עשיעּפָאר

 .ןַאמָאר ןרעלוּפָאּפ םעד ןופ

 ףיוא ,ןתואיצמה רקי עטסערג יד ןופ םנייא טציא יא קרעװ עקיזָאד סָאר 2

 רעד ןופ ןרַאלּפמעזקע ייווצ זיולּב ןרָאװעג םיהעגפיוא ןעניז ,טנַאכַאּב זנוא ןיא'ס ליפיוו

 יד שידאמא, :טַאלּב:רעש ןשִיערּבעה ןלפ םעד  ָאד ןעננערּב רימ .עּבַאגסױא רעצנַאנ

 .םשה ישנאמ תורובנו תומחלמ ינינע ומכ םיאלפנו םילודג םירופס ללוכ רפס ,אלואנ

 ,"םילודג םיכלממ םימיה ירבדו הבהא יקסעו



 253 ןדיי ייּב רוטַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 רעמיטנגייא ןטעדליּבעג םעד קנַאדַא 1,  "רענעייל עלַא רַאפ ךעלגנעגוצ
 ןופ ?ייט ַא ןרָאװעג טיהעגפיוא ךיוא ןיא יירעקורד רעניצנַאס רעד ןופ

 -ַאֹּב ןקיצנייא םעד ןופ ןּבילּבעג זיא'ס סָאװ ,השורי רעשירַארעטיל רעד

 -רע רעד ןיא טָאה הליהק רעלָאּפָאניטנַאטסנָאק יד סָאװ ,רעטכיד ןטּבַאג

 ףימ .,2 בוצילזמ ןֹּב המלש --- טגָאמרַאפ ה"י ןט16 םנופ טפלעה רעטש

 ףימ .רעטכיד ןקיזָאד םעד ןגעװ תועידי עשיפַארגָאיּב קינייוו רעייז ןּבָאה

 ולונ יד ןופ רענייא ךעלניישרָאװ ,בוט-לזמ ןּב המלש זַא ,זיולּב ןסייוו

 טעדנירגעג 1808 ןיא טָאה ,רעצעז רעקיצנוק א ןעוועג זיא סָאו ,דרפס

 ,5 ייקרעט ןיא ןעיירעקורד עטשרע יד ןופ ענייא לָאפָאניטנטטסנַאק ןיא

 ןיִב 1819 ןופ לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ןענישרע ןענייז טָאװ ,רעכיב- עליפ
 רערָא 'טרָאװ-סולש , 8 םענייז טימ טנרָאזרַאפ ןענייז ,ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא
 טסאפרַאפ ךיוא טָאה רע ,ריש ךרדּב ץלַא ,תומּכסח ןוא תורעה ענייז טימ

 גנולמשזרעדיל א ןוא + רּתיחְו רוסיא ןגעוו קרעוו .עזעינילער ייווצ
 רָאי ןיא .ןרָאװעג טיחעגפיוא םינ רעּבָא ןענייז ייז ,? "חמלש תועירי,

 רעד טָאה , טוט ןעועג ןיוש זיא בוט-לומ ןּב חמלש ןעוו ,8
 םיטויפ 208 ןופ גנולמַאז ַא טנעלטנפערַאפ ָאניצנַאס רזעילא רעקורד
 םיטויפ עטנַאקַאּב רעסיוא 7 ''תורימזו םיריש , ןעמָאנ םעד רעטנוא
 ןעניפעג . ,? םוחנ ןוא סארזע ןּבא עדייּב ,יולח הדחהי ,לוריבג חמלש ןופ
 ,רעטכיד עטנשקַאּבמוא ןֹופ רעדיל ןוא סעמעֶאַּפ עליפ ךיוא טרָאד רימ

 ןב רפסמו םימיה ירבדמ רתי תוו תחנה וב אצמי רפסח חוש תויהנו; 1
 ימל ארוקל לודג תלעותו ירפ אצי רמסה חומ יכ רועֹו ,וב ארוקח תאריש ומכ ןוירונ
 ןיב ויתולובחתו ויתומרעו ןתמו אשמב ןיב םלועח ינינעמ ךומלו ויכש ךכזיו קדקידיש
 םחל יוארה יפכ םישנא ינפל רבדל ןיב ןהל .תוכירצח תולובחתחו תומחלט ינינעב
 לקנ תויחל ק"הלל ז"עלמ וקיִמעחל יבלב יתמש תולעותח בורו רפסח תלעמ יתוארנו
 ו 4823 ,1850 ,'טמנעירָא ,ד טָאלּברוטַארעמיל, עז) "וב םיארוקה לכל

 ירד ךיז ןענימעג ,287--285 1 ,"תורימוו םירישא גנולמַאז.רעדיל רעד ןיא 2
 רעטכיד רעזנוא ןופ רעטָאפ רעד סָאד ןיא רשפא ,בוטילומ ! ךיטסָאוקַא ןטימ סיטויּפ

 | ,84 | ,'המרנותג לארשי ימי ירבדא ,סינַאזָאר !עז 8
 ,233--252 'טוג ,"תורימזו םיריש, עז 7

 | | ;212 'טוג ,ןטרָאד 5
 ,1532 ךָאנ ןברָאטשעג ןיא חע 6
 ןענייז סע ,ןתואיצמחירקי עטסערג יד ןופ ענייֵא יא עגָאגסױא עקיזָאד יד 7

 .ייוצ רעד ןוא ,ייזימ ןשיטירג ןיא רענייא :ןרַאלפמעזקע ייװצ ןיולג ןרָאװעג םיתענסיוא
 ןופ טָאלגירעש םעד ָאד ןגינ רימ ,ייוומ ןשיטַאיזַא רעדַארגנינעל ןיא (םקעפעד) רעט
 ,לבָאנסױא רענעטלעו רעד

 ן'םוכרכו דרנע ןומופ רעטנַאקַאג רעד ךיז טניפעג 5 4 ,"תורימוו םיריש 5
 ,ירזאתה זועב הואנ, :עטָארטס.טגנַאמנָא רעד םימ דיל ַא םמוחנ טקורדעג זיא 23 'ז ףיוא
 ,"ירצת בל באכמ םא ,ירועת םעמ ךוע יכ
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  גועבניצ ,' ר"ד 354

 .בושילזמ ןֹּב המלש ריעדןּב טָאגיצנָאס ןופ רעדיל קיצכעז עצנַאג ךיוא ןוא

 "ייר ןופ תעקיניא ךיוא ךיז ןעניפעג םיריש סבוטיפזמ ןֹב ןשיווצ

 "ּבױל ַא ,;ליּפש-ךַאש ןגעוו עמעָאּפ א ליּפשייּב םוצ יו ,טלאהניא ןכעלטלעוו

 טרעו סע ּוװ ,דיל-םי ַא ןוא * ןַאמיילוס ןַאטלוס ןטמירַאב םעד גנַאזעג

 רעקידנגלַאפ טימ ןָא ךיז טּבייה דיל סָאד ,םי ןפיוא םערוטש רעד ןעגנוזַאב

 םי ןשימרוטש םעד ,גנַאזעג ןיימ טמענרַאפ ןוא וצ טרעה,, :עפָארטס

 * "!סעילאװכ ענייז ןופ שיורעג ןקירלַאװג םעד ,ןעגניז ךיא לעוו

 םסיג רע ּוװ ,רעדיל עלַאנָאיצַאנ ענייז רעֶּבָא ןענייז ןטסטנַאסערעטניאמַא

 םעד רעּביא רעיורט ןפיט ןייז ןוא ןויצ ךָאנ ןעקנעּב ןקיצרַאמש ןייז סיוא

 רעייז טיול ךיוא ייז ןענייז שיּפיט .תֹובָא יד ןופ דנַאל םעד ןופ ןּברוח

 יד ןופ יֹוּב םעד ןיא ןענייז רעדיל ענייז עלַא טעמּכ ,םטיר ןוא םרָאפ

 רעד .ןוגינ ןטמיטשַאּב ַא וצ טסַאּפענוצ ןעוועג ןעמַארג ןוא ןפָארטס

 רעטסומ םעד טיול רָאנ טינ טסאפרַאפ רעדיל ענייז רעּבָא טָאה רעטכיד

 ;' םיטויּפ עזעיגילער ןופ םינוגינ יד טל ןוא רעטסיימ עשידיי ןופ

 -טיר רעד טיול טיוּבעג ךיוא ןענייז רעדיל סנויצ ןוא םיטויּפ ענייז עליפ

 .רעדיל-טקלָאפ עשיּבַארַא ןוא עשיקרעט ןופ עידָאלעמ ןוא םרָאפ רעשימ

 רעדיל ענייז עליפ ייּב ;ןָא עקַאט סָאד טזייוו אפוג רעטכיד רעד ןוא

 ןוגנ ינשּב, :רערָא ,''םילאעמשי ןוגנל, :גנוקרעמַאּב יד ךיז טניפעג

 סָאװ ,דיל סָאד ןזיוװעגנָא עקַאט טרעװ זייוורעטרע ןוא ' "ילאעמשי

 ייב ליּפשייּב םוצ יו ,רעטטומ םֶּלַא טנידעג טָאה עירָאלעמ ןוא םֿפיר ןייז

 ,"ידאקל ולוק יברע ןוגנכ :טקרעמעגנָא ןיא 957 'מונ

 "עמ ןוא םינוגינ עדמערפ ןופ טנעמינַאּפמָאקַא םעד רעטנוא ןוא

 ןוא גָאטיײװ ןלַאנָאיצַאנ ןייז ןסָאגעגסױא רעטכיד רעד טָאה סעידָאל

 ןוא רענייא זיא רעיורט ןיייז ןופ וויטָאמ-טנורג רעד .רעיורט ןקיצרַאה

 ,ןּבירטרַאפ טסענ ריא סיוא זיא סָאװ ,ביוט עכעלקילגמוא יד :רעּבלעז רעד

 "רַאפ יז טָאה רעטרעשַאּב רעכעלטעג ריא סָאװ ,עטּבילעג עטלגָאװרַאפ יד

 .םגָאיעג דנייפ עמַאזיורג ןופ תולנ ןיא ןטכַאמש זומ יז ןוא ,ןזָאק

 ,16--15 ,ן} ,סינַאזָאר יב םקורדעגרעּביא זיא עמעאּפ יד 156-152,  ,ןטרָאד 1

 ,"ודוה םורי ךלמל ילאעמשי ןוגנב, :לּפעקרעטנוא ןטימ ,240 'םונ ,ןטרָאד 2

 םלועל היהי ,ןמחרו יח לא םלענו ידש; :עּפָארסס רעד טימ ןָא ךיז טּבייה דיל סָאד

 ,"ןמילוש ןסלוש בר ךלמ

 אישב -- הריש רנד םי תואגב -- הריעאו הניר לוקב - תרישאו ינועמש, 9

 ."וירבשמו וילג
| 

 רעטכיד םנופ) "רישּב אונא ןוגינג, : טקרעמעגנָא זןיא 245 'םונ דיל םייּב 4

 .(דיל טנַאקַאּב סלוריבג) "ךשקבא רחש ןוגינּבפ 8 ןוא 269 'מונ יד יב ;(והלא

 .215--210 ,258 ,255 ,251 :'מינ יר ייּב ךיוא ךיז ןעניפעג ןעגנוקרעמַאּב עכעלנע

 ,249-233 :'םונ ,ןטרָאד 5
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 ןגעקטנַא ךיא םוק ,רעפעשַאּב ןיימ ,ריד וצ ןגרָאמירפ ןדעי
 ;גנאזעג ןיימ טימ

 ...יירשעג קיצרַאה ןיימ ,הליפת ןיימ עשז-םענראפ
 .,ייוו ןפיט ןיימ טכַארּפ רעקילייה ןייד רַאפ ךיא וט ןסיגסיוא
 - .קנַאשעג רעטסעּב סלַא ןייז טעּבעג ןיימ לָאז טקיליװַאּב
 ,ןטייק ןיא ןטכַאמש סָאװ ,יד ײרּפַאּב !רעקילייה ,רעקיטכעמלַא
 !טסיירט ןוא גנוזיילרעד ןופ רֶאי טָאד ןעמוק לָאז ,ףליה ןייד קיש ךיג
 יד ןיא ןרָאלרַאפ גנונעפָאה ריא טינ טָאה סָאװ ,יד קיליווַאּב

 ,ןטיינ עטסרעטיּב
 1ג "!טסענ ריא ןיא םֹוא רעק --- ןידניירפ עקיצרַאה יד ּביוט עּביל יד
 ףךיז טרעה סע ;עקידנטכַאמש ןטייק ןיא יד טקיליװַאּב טָאה םָאג ןוא

 טקידנערַאפ !יתנויו יתיער -- ךלבא ימי ומלש , :הרושּב עקידיירפ יד
 ןייד ןיא םוא רעק !עּביל ןיימ ,עלעבייט וד ,רעיורט ןייֵד ןופ געמ יד ןענייז
 ןוֿפ דנַאר ןפיוא ןעניוװ וצ נונעג .ןעור וטסעוו זיוח ןיימ ןיא ,ןיַאלַאּפ
 רעמ טספרַאד .ןעײנַאּב וצ טסענ ןייד ,ןויצ ןייק רעק קירוצ --- ןטנורנּפא
 לּפממעט סגיניק ןייד ןיא --- ןשינעטסיװ ןוא תוירּבדמ ןיא ןעשזדנָאלּב טינ
 ,לַאגיטכַאנ רעד טנניז ןיֹוש !רעה .עביל ןיימ ,עקיצנייא ןיימ ,םוא רעק
 וד ,עלעּבייט וד ,ןלַאשרע דנַאל רעזנוא רעּביא טוט גנַאלק-סננילירפ רעד
 | ;. י 5 "!ןיימ עטּבילעג

 רעדנַא ןַא ןיא רעטכיד רעד םיוא טפור -- תימלוש ,םוא רעק,
 ןופ רעגרעּב יד ףיוא ףױרַא גייטש איבנה והילא טימ ,קירוצ םוק --- דיל
 עקיצרַאה וד ,ענייש וד ,עּביל וד ,ןורצּב ןייק םוא רעק; 5 "!ןויצ
 -רַאֿפ עפָארטס עדעי ּוװ ,דילדןויצ רעדנַא ןַא ןיא םע טגנילק --- ""ןיימ
 וד ,ענייש וד ,עביל וד ,, :ןיירֿפער ןּבלעז םעד ןוא ןייא טימ ךיז טקידנע
 ןגעוו,, :גנוקיצטנא םימ טגניז רעטכיד רעד ןוא 4 "'ןןיימ עקיצרַאה
 ענייז סָאװ ,דניירפ ןיימ ןגעוו ,ןעגניז ךיל ַא ךיא לע ןזיור עקידנטפוד
 ןוא גניז :םיטש ןייז ןיוש רעה ךיא !ןזיור עקידנטפוד יװ ןענייז ןּפיל
 5 "!ןנעקטנא ריד ךיא םוק טָא !ןויצ וד ,לּבוי

 "יזער רעקישיור רעד ןיא ןענופעג גנַאלקּפָא ןכאווש ץנאג ַא זיולּב טָאה טע ןוא ,דיל טבוט-לזמ ןּב המלש ןעוועג זיא קידתווינע ןוא ליטש

 ,תומילשב טכַארּגי .עג םרעװ דיל סָאד וו ,12 'םונ ענַאלײב עז 1246 'םונ ךיל םעד טיוא 1
 .12 !םונ ענַאלײּב עז ;247 'םונ דיל סָאד ?
 ,"איבנה וחילא םע ןויצ יררה יכוש אנ יבוש תימלושא 2244 'םונ ריל סָאד 5
 ,תיער היבצ הוקת ריסאו ,יתפי הידידי ןורצבל בוש, 2236 !םונ 4
 ,12 'םונ עגַאלײב עז ,231 '!םונ 5



 גרעבניצ ,י ר"ד 256

 יװ ,דלַאּב רעּבָא טָאה דיל סָאד ."ןרָאה םענעדלָאג , םייּב טָאטשיץנער

 ערעקרַאטש קידנטיידַאב א טּפַאכעגרעטנוא ,ןעז רעטייוו ןלעו רימ

 עלעה טימ טניישַאּב ,ןעגנַאלק עיינ טימ טרעכיירַאּב --- ןוא עמיטש

 טָאה --- ןעמראפ ענעמוקלופ רעמ ןיא ןסָאנענרעּביא ,ןּברַאפ עקיטפַאז

 ןפורעגסױרַא לַארעּביא ןוא ,לארשי תוצופת כב טכליהעגּפָא דיל סָאד

 .יגנוקיצטנַא ןופ ןרערט ןוא תולעּפתה

 ָאניצנַאס סָאװ  ,גנולמַאז-רעדיל יד יװ ,טײטַאּב ןרענעלק ןופ טינ'

 גנולמַאז עקיטראנגייא ץנַאג ,עטייווצ ַא ךיוא זיא ,טכעלטנפערַאפ טָאה

 עסינייא םעּברַאעג קיסיילפ ןּבָאה ךיא רעיא סָאװ ,"החּכשה רמוע ,

 ןב םהרבַא .ןושיבג עילימַאפ רעשידרפס רעבושח רעד ןופ רעיײטשרָאֿפ

 "עג ה"י ןט16 םנופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא זיא סָאװ ,ןושיבג ! בקעי

 ,רישזלַא ןוא ןעסמעלט ןיא טצרַא רעשיטקַארּפ טלַא טקיטפעשַאּב ןעוו

 ןייז ןיא .טסנוקטכיד ןוא עיזעֶאּפ טימ טריסערעטניא ךיז קרַאטש טָאה

 רעשיּבַארַא רעד ןופ רענעק רעטוג םלֵא ,רע טָאה "יפשמ , ףיוא שוריּפ

 עשיּבַארַא עלעלַארַאּפ טכַארּבעג םילשמ עשילניב יד וצ ,רוטַארעטיל

 .גנוצעזרעּביא-ןזרעפ רעשִיערּבעה ןייז ןיא ןצנעטנעס ןוא ןכָארּפש

 ןטַאטיצ ךיוא ןוא העדיל ענייז ערעדנַא ליפ ךיוא רע טגנערּב קיפיולייּב

 ךָאנ בקעי ןוז ןייז טָאה טוט ןייז ךָאנ .רעטכיד עשוערּבעה ערעדנַא ןופ

 ןוא רעדיל עטריטיצ סרעטָאפ ןייז ןופ ?ָאצ יד טרעסעײגרַאפ קידנטיידַאּב

 סרעטָאפ םעד ןופ ףוס םוצ .רעטכיד ערעדנַא ןופ ןטנעטנַארפ יד ךיוא

 רעדיל ןוא ןעמעָאּפ עיצקעלָאק עצנַאנ ַא ןּבעגעגוצ ךָאנ רע טָאה קרעוו

 רעדיל עקינייא .םהרבַא ,ןוז (1608 ןיא) םענעמוקעגמוא גנוי ןייז ןופ

 (רעדילדעביל ןַארַאפ ךיוא ןענייז ייז ןשיווצ) עיצקעלָאק רעקיזָאד רעד ןוֿפ

 "עג עקַאט זיא ןושיבנ םהרבַא רענעּברַאטשראפ-גנוי רעד זַא ,תודע ןגָאז

 טָאה סָאװ ,קרעװ .סָאד זייווכעלסיב זיא ױזַא .רעטכיד רעטּבַאגַאּב ַא ןעוו

 ,"ילשמ , ףיוא שוריּפ ַא זיולּב ןייז וצ ןטסָאמרַאפ ךיז הלחתה רעד ןיא

 ןופ עיגָאלָאטנַא ןַא ןיא  ,לייט. ןטייווצ ןייז ןיא טרפּב ,ןרָאװעג ?גלוגמ

 רמוע , ןעמָאנ םעד טכער טימ טגָארט קרעוװ סָאד .גנוטכיד דעשִיערּבעה

 יד ןרָאװעג ןסעגרַאפ טינ ןענייז םיא קנַאדַא רָאנ םערָאװ ,''החּכשה
 ,הרומז םהרבַא יװ ,טייצ רענעי סיוא רעטכיד לָאצ רעצנַאנ יא ןופ ןעמענ

 | : 3 א"'א ארמז וּבא םחנמ

 ירַאפ טָאה ,עדַאנערג ןופ ןפָאלשנַא רעדורב ןייז םימ זיא סָאװ ,ןושיבג בקעי 1

 ,נעהנָא סלַא םױרַא םערמ רע ןכלעװ ןיא ,"לכשה ךרד, קרעװ ךעלטפַאשנסיװ ַא טסַאפ

 ,(א 'םע ,131 ףד ,"החּכשה רמועא עו) "הרומ} ןייז ןוא ינומיימ ןופ רעג

 ײרוא ןַא םנושיבג יד םכעלטנפערַאֿפ ןטשרע םוצ טָאה "החנשה רמוע, םעד 3

 ,1748 ןיא עגרָאװיל ןיא ,ןושיבג השמ ,לקינייא.רוא
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 ךיוה ױזַא טָאה ,םהרבא ןּב בקעי ,סנושיבג יד ןֹופ רעטסלטימ רע

 יד רעּביא זַא ,שיטסאיזוטנע טרעלקרע רע זַא ,טפנוקטכיד יד טצעשעג
 ,.גייז סיוא טדער טסיינ סטָאג ןוא שדוקה חור רעד ןעור טוט ''רישה ילעּב ,
 ,עילימַאפ רעשידרפס רעבושח רעייז רעדנַא ןַא ןופ רעטערטרַאפ ַא ןוא
 ,2 איחי ןּבא השמ טצרַא ןוא טָאנעצעפ ןטנַאקַאּב םנופ ןוז רעד הילדנ
 טָאה רע זַא ,רוטַארעטיל רענייש , רַאפ טרעטסיינַאּב ױזַא ןעוועג ןיא
 ,"עימערטקַא-טסנוק , ןימ 8 ''רישה ימכח,, יד רַאְפ ןדנירג וצ ןסָאלשַאּב
 עליו עכייר ןייז רע טָאה ,טסנוקטכיד ןֹופ רעצעש רעשיטסַאיזוטנע ןַא
 -ענפיוא ךיז טָאה סע ּוװ ,טקנוּפלמַאז ַא רַאפ טכַאמענ עקינָאלַאס ןּבעל
 -ןקרָאמ טרָאד ןגעלפ סע .רעטכיד ןוא ןטַארעטיל זיירק רעצנַאג ַא ןטלַאה
 -רָאפ טנעלפ עקידנזעוװנָא יד ןופ רעדעי ּוװ ,ןעגנולמאזרַאפ עלעיצעּפס ןעמ
 ןעגנוקרעמַאּב עשיטירק יד ןרעהסיוא ןוא ןעגנופַאש עיינ ענייז ןענעייל
 ערעייז ןקישוצ רעטכיד ןגעלפ טעטש ערעדנַא ןופ .םירבח ענייז ןופ
 עטנעטעּפמָאק ריא ייז ןנעוו ןגָאזסױרַא לָאז גנולמַאזרַאפ יד ידכּב ,רעדיל
 ;ןרינרוט עשיטעָאּפ ןענעדרָאניַא טפָא ךיוא טרָאד טנעלפ עמ .גנוניימ
 -ביול ןוא ןלַאגירדַאמ ,ןעמַארניּפע ןעניד ייּברעד ןנעלפ לטימ-ּףמַאק סלַא
 ןכיורג םעד ןעלמיה יד ןיא זיּב ןּבייה טנעלפ ןעמ עכלעוו ןיא ,ןעגנַאזעג
 סָאּבעלַאּב ןכעלדניירפטסַאג םעד ,טסנוק ןופ רעצעש ןלעדייא םעד ,ןבדנ
 רענעי ןיא ךיז ןּנָאה זיירק-רעטכיד ןקיזָאד םעד ןופ .* עליו רעד ןופ
 רעד ןופ רעסַאפרַאפ רעד ,סָאדָאר סיוא ָאקרַאז הדוהי ןשוועג םשדהנוק טייצ
 טָאה סָאװ ,וגנָאל םהרבא ןֹּב הידעס ןוא * "הדוהי םחל, גנולמַאז-רעדיל
 ןבירשעג (1804 ,עקינָאלַאס) ''תוחול ירבש , גנולמַאז-עיגעלע ןַא רעסיוא

 הל שיו תהבנשנו המר .רישה תטכחמ םסרופמו עדונע 1125 ,"החנשה רמועע 1
 יכ ,ערמ יניבמו תעד יערוי ומיכסהש דע ,תיטכח יניֿמ לכ לע ןוע רתיו האש  רתי
 ,"םתב ץצונתו ססונת 'ד תורו תויהלאה תועפוחזמ םינקיר םניא הטכחה תאז ילעב

 ןּבא הילדנ ןּב חשמ טָאה לָאּפָאניטנַאססנָאק ןיא הפנכ רעצרַאװש רעד תעשּכ 5
 ןצימש וצ ידכּב ,ןגעמרַאפ ןייז ןופ לימ ןקידנטױײדַאּב ַא ןעװעג בדנמ רָאנ םינ איחי
 .ליִהַאֹּב קרָאטש טצרַא םלַא ךיוא זיא רע םרעײנ ,טָאטש רעד ןופ עקיטפרעדַאנטױנ יד

 טמשענ סָאה טנַאה עשינבדנ עמיירּב ןייז ,ןּבעל ןייז ייּברעד קידנלעטשניײַא .,ןעוועג קופ !
 רעטינירַאּב רעד ןרָאי עטצעל ענַײז םכַארברַאּפ סָאה זיוה ןייז ןיא .ייקרעס ץינַאג רעביא
 םעד טעמדיװעג םײקרַאּבקנַאד סיוא סטָצה רעכלעוו ,סונַאטיזול סוטַאמַא טצרַא רעמנרעלעג
 ."סס0(0ז148 קרעװיןזיר ןײז ןופ דנַאב ןטעביז םעד איחי ןּבא ןכנלדנײרפטסַאג

 םנכערעגסיוא ןרעװ סע ּוװ ;42-38 ,"איחי ינכל םימיח ירנד, ,ילומרפ ;ז 8
 ,זײרכ.רעככיד םעד ןופ רעדילגטימ 33 ןעמענ יד יב

 ,הרוהי םחל רפס, !ןּבירשעג טייטש טָאלּב.רעשי ;םיוא ,1560 ןיא טקורדעג 4
 םחלא םעד ןיא ."שידר יא בשוה ה"הלז וקרז סהרבַא 'ר ןב הדוהי ריעצהו לדה ורכח
 ,רעדיל ערעדנַא ןוא ןעמַארגיּפע ,סעטנָאפ עשירָאנעלַא ןײרַא ןעיג = היוח'
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 ןיא ןּבילּבעג ןענייז סָאװ ,רעדיל ןוא סעמעָאּפ לָאצ עקידנטיידַאּב ַא ךָאנ

 ענעגנולעג ץנַאנ ןּבירשעג ךיוא ןּבָאה רעטכיד עדייּב 1 טּפירקסונַאמ

 ןיא ָאקרַאז טרעלקרע ---,טלעוװ רעד ןיא טפָא ץנַאג עז ךיא,, .ןעמַארניּפע

 ןוא טרעדינרעד ןרעוו ענולק יד זַא -- ,ןעמַארניּפע ענייז ןופ רענייא

 ךיז טוט ןוז יד רָאנ יװ :דימּת סע זיא ױזַא ,םינָארַאנ יד ןעוט ןגיניק

 לריפ םוש ןייק, .2 '!ָאנּבױא ןצנַאנ םעד סנטָאש יד ןעמענרַאפ ,ןגיינ

 .קינייוועניא טעװ רע ּביוא --- ,וגנָאל ייּב רימ ןענעייל --- ןליּפש טינ טעוו

 ,טנייש סע יװ ,רַאפרעד עקַאט טָא ,.טליפענ טניוו טימ זיולּב .?יוה ןייז טינ

 .* "תוחומ עטפוּפ ןּבָאה רענניז עטונ סָאװ ,טפָא ױזַא טפערט

 רעייטשרַאפ ןטירד א ןופ סרעוו א ןרָאװעג טיהעגפיוא ךיוא זיא סע

 ,דניירפ סאישנ ףסוי ןָאד גָאצרעה םעד ,זיירק-רעטכיד ןקיזָאד םעד ןֹופ

 ,בהז-טיברש המלש ןופ רעטסומ םעד טיול .אריינקנוא לאומש ןּב קחצי

 יד חוּכהו ַא ןריפ סע ּוװ ,עמעָאּפ ַא טסאפרַאפ ָאריינקנוא ךיוא טָאה

 ןשיטעֶָאּפ ןיא ,רעכַאװש ץנַאג רעד וצ .תיּב-ףלַא ןשִיערּבעה םנופ תויתוא

 ןיא ,שוריּפ ןגנַאל ץנַאג ַא טכַאמעג ךָאנ אריינקנֹוא טָאה עמעָאּפ ,ןיז

 -עג תוישעמ לָאצ עקידנטיײידַאּב ַא טסַאפעגנייא רעּבָא ןענייז סע ןכלעוו
 קיצנייא רעד שיטקַאפ ןענייז ייז סָאװ ,עזָארּפ רעטמיירעג ןיא ןּבירש

 "רעד םעד טָא קנַאדַא טייוו יו ףיוא .+ רדוּביח ןצנַאנ םנופ לייט רעלופטרעוו

 רעלוּפָאּפ ןעועג זיא ''תולגדנכ המויא , סאריינקנוא ?ייט ןשירעלייצ

 וטַאצול בקעי לּבוקמ רעד :טקַאפ רעקידנגלָאפ תודע טגָאז ,טייצ ןייז ןיא

 -עּפש רָאי יירד טימ ןענישרע זיא סָאװ ,''חרפו רוּתפּכ , ןייז ןיא טגנערּב

 סיוא ןעמונעג ,תוישעמ קיצרעפ רעּביא ,? ''תולגדנכ המויא ,, ןופ רעט

 ןוהילא יבד אנּת ,םידיסח רפס ,םישרדמ ,דומלּת םעד :םירפפ עשינומדק

 עצנַאג ַא ךיוא טננערּב רע :םַאנסיוא ןקיצנייא ןייא ייּברעד רעּבָא טכַאמ רע

 ןוא "הדוהי םחלע רעד 1986 'מונ ,046 8066 ן16טז. 205. רעיובײנ עז 1

 טַאהעג םינ ןּבָאה רימ ןוא ,ןתואיצמה.רקי עטסערג יד ןופ עדייּב ןעניײז "תוחול ירבשע

 .ןענעקַאב וצ ךיז ייז םימ טייקכעלנעמ יד
 וכולמי םילכס לכש יתמ לפשּב--הזחא ד םּתֹו לנּת הננוּבתא 212 ,"ץפח ירבד,

 .כלמ םיללצ עקשהב שמש ןהו -- ביצעהל ןיא יכ הרמאו

 חור אלמו לולח היהי אֹל םא -- ןגני אֹל רונכ רשא ירחא 13 ,ןטרָאד

 ,חֹומ ירסח לוק יברע לכ יכ -- רמואו רונ ינא ןכ לע

 -פס ,תולגדנכ המויאא :קרעװ סאריינקנוא ןוֿפ טַאלּבירעש רעקידנעטש'ופ רעד 4

 רעסַאּפרַאפ רעד ,"הריניקנוא קחצי ר"רהמ םלשה םכחה ץילמה ורבח ,רפש ירמא ןתונה

 ףןרָאװעג' םיהעגפיוא טינ ןיא סָאװ ,"קנעה רפס, קרעװ שיגָאלָאליפ ןייז טּפָא טנָאמרעד

 הכויא) ןיא םנָאמרעד רע ןכלעװ ן;:עװ ,קרעװ םיײװצ ןייז ןעגנַאגענ ךיוא זיא ןרָאלרַאֿפ

 ,םיהלא תוארמא ארקנה דרפס ינב סוחי רפסב יתבתכ רׁשאכא :28 ,'תולנדנכ

 165 'ו ,ןבױא עז 5



 259 ןדיי ייּב רומַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 טוייוו ןוא ,קרעוו סאריינקנוא םענענישרעד טשרָאקַא םנופ תוישעמ לָאצ
 .ןיא "'תולגדנכ המויא , ףוס םוצ .עלעווק יד ןָא לָאמ סעדעי ייּברעד עקַאט
 סאישג ףסוי ןופ גנוצעזרעּביא עשִיערּבעה סאריינקנוא ןיא טקורדענּפָא
 טימ (שיזענוטרָאּפ ףיוא) טריפעג טָאה רענעי סָאװ ,חוּכיוו ןזעיגילער ַא
 .1 ןכעלטסייג ןכעלטסירק ַא

 ןיא זיירק-רעטכיד רעקינָאלַאס םעד טימ גנודניּברַאפ רעטנעַאנ ןיא
 --- טייקכעלנעזרעּפ עטנַאסערעטיא ,עקיטרַאננייא ץנַאג ַא ןענַאטשעג ךיוא
 טינ ,טרָא סָאד טינ טנַאקַאּב טינ ןיא סע .ונשזנול יד הדוחי ןּב םחנמ
 רע זַא ,ןייז רעשמ זיולּב ךיז ןַאק ןעמ .טרוּבעג סונַאזנול ןופ רָאי סָאד
 סָאװ ,סרעוו ַא סנייז זַא ,ןָא טקרעמ רע לייוו ,1850 ןיא ךרעּב ןראּבעג זיא
 ספדנ) "ןרָאי-טנגוי,, עגייז ןיא ןענישרעד זיא ,1872 ןיא טקורדעג זיא
 ,רעדנילב ּבלַאה א ןוא רעמורק א ,ןּבילּבעג םותי ַא גנוי .2 (יתורחּבּב
 וצ טָאטש ןופ טרעדנאװעג ןוא ,טיונ ןוא תוקחד סיורג ןטילעג רע טָאה
 רעד ךָאד טָאה ,ןדנַאטשוצ ערעווש עניוזַא ףיוא קידנקוק טינ .8 םָאטש
 ןעוועג ,ןסיוו קיטייזליפ ןוא טיירּב ַא ןּברָאװרעד ךיז עקילַאק רעמערַא
 -קעלאק ַא טלמַאזעגפיונוצ ,שיּבַארַא ןוא שיכירג ןופ רענעק רעכעלטנירג ַא
 ןעמָאנ 8 ןּברַאװרעד ךיז ןוא 4 ןטּפירקסונַאמ ענעטלעז רעייז ןופ עיצ
 גנושרָאפ עשוטירק ַא) ''חרוּת רוא , ןטעּברַא עשיפַארגָאקיסקעל ענייז טימ
 -עלקרע) ''ךירעמ , ןוא (הרוּת רעד ןיא טסקעט םנופ הרוסמ רעד ןנעוו
 שררמ ,דומלּת ןיא רָאפ ןעמוק סָאװ ,רעטרעוו עקיכַארּפשדמערפ ןופ ןעגנור
 -יטנאטסנַאק ןיא טייצ ערעגנעל ַא טכַארּברַאפ טָאה ונַאזנול ,(רהוז ןוא
 ןופ ןורעפ ןיא גנוּבײרשַאּב ַא -- "שרקמ תדובע , ,(עמעֶָאּפ עשיטקַאד -יד ַא) ''םייח ךרד,, קרעוו עשיטעָאּפ ענייז טסַאפרַאּפ טָאה רע ּוװ ,לָאּפַאנ
 -טכיד רעד ףיוא טקוקענ טָאה אפוג ונַאזנול .טרעוו ןשירעטכיד ןּפַאנק ןינַאנ א ןבָאה סעמעַאּפ עלַא יד .ןזרעפ 580 ןיא עמעֶאּפ עשיטקַאדיד א -- 'תחכוּת הבוט , ןוא ,(תושקּכ ןֹוא םינומוּפ פָאצ עסיורג ַא ןעוועג ףיסומ רעטעּפש רע טָאה קרעוװו םעד וצ) שדקמה תיּב ןיא הדובע רער
 -סעטָאנ ןוא עשיטקַאדיד רַאפ םרָאפ עמעװקַאּב ןוא עקיסַאּפ א יוװ ןצונ -םיוא רעּבָא ףרַאד ןעמ סאו ,יליּפש-רעדניק,, ןזיולּב ַא ףיוא יו ,טסנוס

 ,ןטינשעגסיוא רוזנעצ יד ךעלנײשרַאװ םָאה םיא ,תוּכיװ רעק ,וָאד רעד םלעפ ,םצונַאּב ךיז ןגָאה ריִמ ןכלעװ םימ ,רַאלּפמעזקע םעד ןיא 1
 ,'רּבשנ חור תכנ תספו רוע יצה ,דנו עג ,רוסו הלוג ,םהל רסח ןויבאו ינעע ,ןטרָאד 8 ,("תודי יּתשא ןעמָאנ ןרעטנוא קרעװ ענייז ןופ גנולמַאז ַא ןּבעגלנסױרַא רע םָאה רָאי םעד ןיא) 1618 ךָאנ ףע ןיא ןּברָאטשעג .2 ,"תורי יתׁשא ,עע ?

 ,טכעלטנפצרַאפ רעטעפש רע םָאה ײז ןופ עקיניײא 4



 גרעבניצ .י ר"ד 0

 רע ןיא ,ןסיװ ןטיירּב ןייז ףױא קידנקוק טינ ןקעווצ עכעלטסניד

 וצ טריפ יז לייוו ,''תינווי תמכח,, ןופ רענגעק רענעדײשטנַא ןַא ןעוועג

 רע .הלּבק סאירול ןעוועג םיא ייּב זיא תמאה תמכח יד .? תוסרוקיּפַא

 ירַאפ טָאה רע ּוװ ,תפצ ןיא טייצ ערעגנעל ַא טכַארּברַאפ ןליפַא טָאה

 .רבעה :פ .רשטייצ ,, עז) ''רוגא,, שרדמ ןטלַא םעד 1887 ןיא טכעלטנפע

 ארדיא, ףיוא שוריּפ ַא ,"ןמ רמוע,, ןייז טסַאפרַאפ ןוא (95 ,צ ,'',לּביּב

 | * '""אטוז

 ךָאד ןענידרַאפ ,טרעוו ןשיטעָאּפ ןּפַאנק רעייז ףיוא קידנקוק טינ

 רעד ןופ .עטכישעג רעד ןיא ןרעוו טנכייצראפ ןלָאז יז ,ןעננוטביד סונַאזנול

 סיוא טצונ רעסַאפרַאפ רעד סָאװ ,רָאפרעד תישאר ;עיזעָאּפ רעשייערּבעה

 קיײטעמ יד בוטדלזמ ןּב המלש יו סָאמ רעיועסערג קידנטיידַאּב א ךָאנ ןיא

 ונַאזנול .רעדיל-סקלָאפ עשיקרעט ןוא עשיבַארַא יד ןופ סעידָאלעמ ןוא

 ןענייז םילאעמשי יד ןופ םינונינ יד ,, סָאװ ,טימרעד סָאד טריוװיטָאמ אפונג

 יר ןכייוורעד ױצ טסַאּפעגוצ ןטסעּבמַא ןָאט- ןשילָאכנַאלעמ רעייז קנַאדַא

 ןייא ךָאנ .4 ""??יפעג-הענכה ןוא גנומיטש-הבושּת יד ןקעוורעד ,רעצרעה

 םעד -- ןעגנוטכיד סונַאזנק ןיא ןכיירטשוצרעטנוא יאדּכ זיא טנעמַאמ

 סונשזנול עליפ ןיא קרַאטש ץננַאג ךיז טליפ רעכלעוו ,ןשיטָארע ףרַאש

 ריא ןוא לארשי תסנּכ רעד ןשיוצ דנוּב-גוויז םעד טגניזַאּב רע ּוװ ,םיריש

 "סימ רעתפצ יד ןופ העּפשה יד ךיז טליפ ָאד .* ןטלייוורעדסיוא ןכעלטעג

 סע .טכַארּברַאפ טייצ ערעגנעל ַא טָאה ונַאזנול עכלעוו ןשיווצ ,רעקיט

 -- עטסקיטכיװ סָאד ןעננוטכיד עקיזָאד יד ןיא  ייּברעד רעּבָא טלעפ

 םָאװ ,רעּכָא סָאד .זאטסקע ןשיטסימ ןופ םַאלּפ רעד ,סָאטַאּפ רעתמא

 קִיַאזָאמ עשינַאכעמ א זיולּב ןעוועג ףַארנָאקיסקעל ןטנרעלעג םייּב זיא'ס

 סָאד --- םירישה ריש ןופ טיירג ןעמונעג ןעגנוכיײלגרַאפ ןוא רעדליב ןופ

 ,.יםירענה יקוחש תנרדמּבי -- םיתאצמ םנ םיתרקח יכ ןעיב :132 ,ןטרָאד 1

 ,.םירבנה לא הזו הז קוניתל --יכ דבל לדכה .חול הז ןיב ןיאו

 םירכש וב לבקנש רבדו -- הוצמו הרות דכל ונל ןיאו

 ,םירקב םג תולילב ול תודוהל -- םיבומו לא ללהמב םיריש שיו

 / ..יתינוי תמכח יפי דומחת לבל ;87 ,ןטרָאד 9 |

 ,םירממו םירפוכ הרמוא טעמכו -- םיכוכנ התנהאב םינוש וכהח

 ןקיוָאד םעד ןופ עיּפָאק רעכעלטפירשטנַאה ַא טימ טצונַאּב ךיז ןּנָאה רימ 8

 יסיה רעשידי רעד ןופ ייזומ םעד ןיא ,דַארגנינעל ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,שוריּפ

 | ,טּפַאשלעזעג רעשיפַארגָאנטע.שירָאט

 רבשנ בל ןחל םיתיארש יפל םילאעמשיה ןחלב יתרחבא :65 ,"תורי ישא 4

 142 ,ןטרָאד ךיוא עז ,"יננע תא הצרא זאו ץירעה יבבל ענבי םג ילוא יתרמאו אכדנו

 .װ"א 132 29 26 25 221 ,ןטרָאד 5



 2 ןדיי יב רומַארעטיל רעד ןֹופ עטכישעג יד

 סונאזנוֿפ ייּב ןברַאפסנּבעל עשיטעָאּפ ענייש-רעדנּוװ ןיא טּבעלעגפיוא טָאה
 .(אראשזדַאנ) שרַאגַאנ השמ ןּב לארשי -- : ןטנַאקַאּב ןוא רודדֹּב

 רעטכיד ןשידיי ןקידנטײדַאּב ןקיזָאד םעד ןופ ןּבעל םעד ןגעו
 ןייז .תועידי ערעכיז קידנעטש טינ ןוא עּפַאנק ץנַאנ ןּבילּברַאפ ןענייז
 (474 ,צ1) עידעּפָאלקיצנע עשיסורישידיי יד .טנַאקַאּבמוא זיא רָאיטרובעג
 רימ ,'1860 ןופ רעטעּפש טינ, ןרָאבעג ןיא ַארַאגַאנ זַא ,ןָא םזייוו
 ןיא רעטכיד רעד ןיונעג טינ רעייז רַאפ עטַאד עקיזָאד יד רעּבָא ןטלאה
 ןרָאי רע50 יד ןופ ''רעטעּפש טינ,, ,רעירפ דנטיידַאּב ןרָאּבעג קפסיילּב
 :םימעט עקידננלַאפ סיוא ןייז רעשמ ךיז ןעמ ןָאק סָאד .ה"י ןט10 םנופ
 םעד טנַאמרעד סונַאטיזול סוטַאמַא טצרַא רעטנרעלעג רעטמירַאּב רעד
 סָאװ ,'/אירוטנעצ , דנַאּב ןטעּביז םוצ עדערראפ רעד ןיא ַארַאגַאנ רעטכיד
 זיא סָאװ ,י"רַא רעד זַא ,טנַאקַאּב ךיוא זיא סע ,1861 ןיא ןענישרעד זיא
 סָארַאגאנ ןנעוו תולעּפתה סיורג טימ ןדייר טנעלפ ,1972 ןיא ןּברָאטשעג
 סַארַאנַאנ סָאװ ,'בוט חקל, הרוּת ףיוא שוריּפ רעד .ןעגנוטכיד עזעיגילער

 ןייז טימ 1871 ןיא ןענישרע זיא ,טסַאפרַאפ טָאה יול ןּב השמ רעטָאפ |
 רעטכיד רעד זיא ןרָאּבעג .וצרעד ךיטפָארקַא ןַא ןוא טרָאוװסולש ַא סנוז
 ךיוא ןיא אפוג רעטכיד רעד .בר ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז ּוװ ,קשמד ןיא
 רילגטימ ןוא ןייד ןעוועג טייצ קיטש ַא ,דומלּת ןיא יקּב רעסיורג ַא ןעוועג
 עליפ טימ םיבּתכמ תפילח ןיא ןענאטשעג ןוא ?הזע ןיא ןיד-תיּב םנופ
 ןּבירשעגנָא ןוא ןשרד-לעּב ַא ןעוועג ךיוא ןיא רע .טייצ ןייז ןופ םינּבר
 ,"לארשי היקמ , ןעמָאנ שעד רעטנוא תושרד ענייז 40 ןופ גנולמַאז ַא
 סיוא ןוא ('?ארשי תוכרעמ ,) הרוּת ףיוא שוריּפ יַא טסאפרַאפ טָאה
 ןעוועג םש-הנוק רעּבֶא ךיז רע טָאה ייז טימ סינ ,3 (''בהוא יעצּפ ,,) בויא
 לבב ןיאוועג טנטקַאּב רע זיא רעטכיד רעטשטנעּבעג טָאג ןופ סלַא זיולב
 | ,לארשי תוצופּר

 טיפ ןייא ,ןּבעל סרעטכיד םעד טנַאקַאּב טינ זיא זנוא קינײװ יו
 טרּמ רעקיזָאד רעד אקווד ןוא ,טלעטשעגטסעפ רעכיז ףיוא רעּבָא זיא
 ווא ןייד ַא ןגעװ גנולעטשרָאפ רעזנוא טימ סינייוו יױזַא טרינָאמרַאה
 -םוד םעד ןגעו טדער ,?אטיוו םייח ,ריעדזּב סָארַאגַאנ ,דילנטימ-ןיד-תיּב
 ןוא האנש סיורג טימ (ןעמָאנ םייּב ,תמא ,םיא קידנפורנא טינ) רעט
 ,רעדיל יד זַא -- לָאטיװ טרעלקרע -- ,ןענעקייל טינ ןָאק ןעמ , .סורדרַאפי

 ,142 ,"תודי יתשא עז ,ןַארַאנַאנ םימ טפַאשטנַאקַאּב טונַאזנול ןגעוו 1
 טָאה 1605 ןיא) ןגרָאטש?ג רעטלע ןפיט ןיא רעשכיד רעד ךיא זיא הזע ןיא ?

 ,(טבעלעג ךָאנ ַארַאנַאנ

 .שפיר?סינַאמ ןיא ןּבילּבעג ןענייז קרעװ עקיזָאד יד 8
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 רע רָאנ ,עטוג ץנַאג ךיז רַאפ ןיילַא ןעניײז ,טסַאפרַאפ טָאה רע סָאװ

 טגניז סע רעװ ןוא ,וליּפַא ןדייר םיא טימ לָאז ןעמ טהעוו טינ זיא אפונ

 .ןּפיל (סרעטכיד םעד) ענייז םערָאװ ,דניז עסיורג ַא טוט רעד ,םיטויּפ ענייז

 ןעמ זא .רוּכיש קידנעטש רע זיא ןייֵלַא ןוא ,הּפ-?ובינ קידנעטש ןדייר

 שיט םוצ "געט ןייג , יד ןיא ןדַאלעגנייַא לָאמַא (רעטציד םעד) םיא טָאה

 .,דרע רעד ףיוא לטיה ןייז ןָאטעג ףרָאװ א רע טָאה ,שַאדינמ בקעי 'ר ייּב

 ןייוו ?יפ ןעקנורטעג ןוא שיילפ ןסעגעג ,רעדיל לוק ךיוה א ףיוא ןעגנוזענ

 . **  "ןעקנורטַאב קרַאטש ןרָאװעג זיא רע יב

 ,טָאה רע .תודע רעטּבױלגַאּב ץנַאנ ןייק טינ ןיא לַאטיװ םייח ,תמא

 םעד רעסיוא ;תונוּבשח עכעלנעזרעּפ רעטכיד ןטימ טַאהעג ,טנייש סע יװ

 .,ןַארַאגַאנ ןעניגרַאפ טנָאקעג טינ ,לַאטיװ ,הוװַאנ-לעּב רעכעלניילק רעד טָאה

 י"רַא רעד ,רעדיל סמענעי ןופ טקיצטנַא יוזַא זיא שודקה י"רַא רעד סָאװ

 .ןעמ זיא הלעמ לש אילמּפ רעד ןיא ךיוא זַא ,ןרעכיזרַאפ וליפַא טנעלפ

 ךיא המשנ סרעטכיד םעד ןוא ,םיטויּפ סַארַאגַאנ ןופ לעּפתנ קראטש

 ןכעלטעג םעד ,סכלמה דוד יװ ,המשנ רערענעלק ןייק םינ ןופ ''ץוצינ , ַא

 ןגָאז ןּפָארט ןרעטיּב םוצ טײקכַאװש סטרַאנַאנ ןגעוו ,רעטכיד-םיליהמ

 לעּב רעד ךיוא ןוא סונַאטיזול-רעטנַאמרעד רעירפ רעד תודע ךיוא רעּבָא

 עמיהעגפיוא ןַא טכיזניה רעד ןיא ךיוא זיא שיּפיט .2 "םלוע תוערואמ ,

 רַאפ תולעּפתה עסיורג יד יא ךיז טליפ סע רעכלעוו ןיא ,עדנעגעל-םקלַאפ

 ומֹוערּת סָאד יא ,טנעלַאט-רעטכיד ןטשטנעּבעג טָאג ןופ ןרָאּברעדנּוװ םעד

 יד טלייצרעד --- לָאמַא, .ןּבעלילעמוּב קיניזטכייל סרעטכיד םעד ףיוא

 ענייז ןוא ַארַאגַאנ ןסעזעג זיא שיט םייּב ,תודועס-שולש ךָאנ --- עדנעגעל

 .,הכרבל ונורכז ,י"'רא רעד ןסעזעג טלַאמעד זיא שיט םייּב .ןעגנוזעג רעדיּל

 רעטנזיוט יד ךיוה רעד ןיא ןּבעװש שיט םעד םורַא יו ןעזעג טָאה רע ןוא

 רֹובּכה תַארי סיורג טימ ןעמענרַאפ ןוא ,םיכאלמ רעטנזיוט רעציא ןוא

 -צולּפ .שדוקה חורּב ןרָאװעג ןפַאשעג עֶלַא ןענייז סָאװ ,םיטויּפ סָארַאגַאנ

 קיטסַאה ןּביױוהעגנַא טָאה ךאלמ ןייא יו ,טקרעמַאּב י"רַא רעד טָאה גנול

 ןדנּווװשרַאפ ךיילג ןענייז ענעי ןוא ,םיכאלמ ןענָאיגעל עֶלַא יד ןפורקעווַא

 יד טעשטַאקרַאפ טָאה ארַאנַאנ סָאװ ,רַאפרעד ןעשענ זיא סָאד ,ןרָאװענ

 ןוא שיט ןפיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז סנגיוּבנלע עטזיױלּבטנַא יד טימ ,לּברַא

 וצ טקישעגוצ ןַאד טָאה י"'רא רעד .ןפרָאװענּפָאהַא ּפָאק םנופ לטיה סָאד

 ייז זַא ,ןליױפַאּב ייז ןוא ,ןהֹּכ ןוא ןלַאטיװ ,םידימלּת ענייז ייווצ ןַארַאגַאנ

 טרעדינעגּפָארַא ןּבָאה םיכאלמ תונחמ עצנַאנ זַא ,ןרעלקפיוא םיא ןלָאז

 616 ,"לַאטיװ יחבשא עז 3

 .283 ,ץוו ,ר"פשיקערג עז 2



 203 ןדיי ייּב רוטַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 םענייש טינ ןייז טימ ןּבירטרַאפ רעֶּבֶא ייז טָאה רע ,תוניננ ענייז ןרעה
 קדַאטש רע ןיא ,טרעהרעד סָאד טָאה רעטכיד רעד רָאנ יו .ךיז ןריפפיוא

 ןוא ,טצעזעגרעדינַא ךיז רע טָאה תובחלתה טימ לופ .,ןרָאװעג ןקָארשרעד '
 םיריש ענייז ןעגניז וצ ןּביױהעגנָא רע טָאה גנורעטסיײגַאּב רעקילייה טימ

 ךיז ןּבָאה ךיילג .ןעיירפרעד ןשטנעמ ןוא טָאג ןעוט סָאװ ,תוחּבשתו

 -ענוצ גנוקיצטנַא טימ ןּבָאה ןוא םיכאלמ תורייש עצנַאנ ןזיוװַאּב רעדיוו

 .1 "רעטכיד םנופ גנַאזעג ןואּברעדנּוװ םעד טרעה

 -םוא ןַא טריפעג ןרָאי עננוי יד ןיא ַארַאנַאנ טָאה ,טנייש סע יו

 רע סָאװ ,ןופרעד הנויח טַאהעג ןוא רעגניז-רעדנַאוװ ַא ןופ ןּבעל קַיור

 ענייז .?ליטס םענייש ןוא טסנוק-טכיד טימ ןענעקַאּב טיילעגנוי טגעלפ

 -נערק ערעווש טימ ךייר ןעוועג טנייש סע יו ןענייז ןעגנורעדנאוו-טנגוי

 ןייד ןעוװ :רעטכיד רעגנוי רעד סיוא טפור טסיזמוא טינ ןוא ,ןעגנוק

 ךָאנ גָאט ַא ,ןגרָאמ ןוא טנייה רעצ ןוא רעיורט ןיא טגיװעגנייַא זיא ץרַאה

 ןייוו ןטיור-טולּב םעד ,טפַאזךּביורט םעד ,דניירפ ןיימ ,קנירט -- גָאט א
 .8 "רעדעס ןדע-ןג יד ןופ ןטָאש ןליק םעד רעטנוא ןסינעג וט

 רעקינַאלַאס ןטימ טנַאקַאּב ךיז ארַאגַאנ טָאה ןרָאי-דנו-ענ ענייז ןויא
 ,!עגנומענרעטנוא עשירַארעטיל ענייז ןיא ןעמונעג לײטנָא ,זיירק-רעטכיד
 ץנעדנַאּפכערָאק ַא טריפעג וליִפַא רע טָאה רעדילנטימ עקינייא טימ ןוא
 עלַא יד טסַאפרַאפ ךיוא רע טָאה טייצ רענעי ןיא .ןזרעפ עטמיירעג ןיא
 ןיא) טכעלטנפעדַאפ רעטלע רעד ףױױא ךָאנרעד טָאה רע עכלעוו ,רעריל
 סקעז סא טײטשַאּב סָאװ ,?ארשי ימימ , גנולמַאז ןייז ןיא (9
 4 ןעגנוליײטּפָא

 08 ,| ,ןטרָאד }101 ,| 'ב ,1731 ,טּבַאנסױא , "בימי תדמחפ עו 1
 ףעמכיד רעד טפָא םנָאמרעד ןרָאי עגנוי יד ןיא ןעגנורעדנַאװ ענייז ןגעװ 8

 ;133 'ו ,עדעררָאפ רעד ןיא ,ליּפשיּב םוצ ,עז , "לארשי ימימ, ןייז ןיא גנורעטיברַאפ םימ
 רעביא ןעגגװעלרָאּפ ענייז ןגעװ | ,"יתולנו יחודמ ץ ,דונ ץראב יחור בשה ינונתנפ

 ,ו א 144 ,'423 ,ןטרָאד עז ,טסנוקטכיד

 :148 ,,לארטי ימימ, 8

-: 

 = ו=

 ,שמבאב םגי םושלש לוכתט םג -- םדרנ ןונוב בצע ךגל םא

 ,שמשש רחוב הל םינדע ןג ךיה -- םדכ םודא ןייו םיסע התש ,ידוד
 םעד רַאפרעװ ןעננערּב ריב ,תואוצמה:רקי ַא םציא יא ?לארשי ימימא רעד 4

 תוצלמנ  תורנאו תתוצלחו םירישמ רובצ רוּבח אוהו .לארשי ימימס ;טַאל;רעש ןצנַאג
 ינפ 99  םימ הלושו תוצעומבו תערב יפרח ימיב בתוכ יתיה רשא ,תוצרמנ תורבדו
 ילושבו/ ,תוצזחמ  םתֹוא .שבלהו ,תוצראה לכב רמוקמב שיא םיבוהא םיערל תוצוח
 הומי זומ יח רשא דהאכ םלכ םיתצבקו ןתוצבשמ יתישע םדובכ יליעמ
 תוורל טפהה רעואה ימ ,םיניעל םה תואת םימ תוכרב יל יתיׂשע םהמו ,םיתכריב ןכשמה
 א ' -ל-ו הלח םנו רלפעו ושיר תכש התשי ךרדב לחנמ םימה לא ונושלב קולי ונואמצ

 שיא תונמ תולשלו רפש ירמא רפוס טבשב ךושמל ודי תא אלמי ץפחה רענ רענה
 ,"הפיק שפנ לע םירק םימ הפי הפשב תונתעו והערל



'-- 
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 רעטכיד ןלעניגירא םעד טינ ךָאנ רימ ןעעז ''?ארשי ימימ , םעד ןיא

 עטלַא יד ןופ דימלת ןעיירט א טרעיינ ,ןנעו עיינ טבוז סָאװ ,ַארַאנַאנ

 ױזַא וּתעשּב יזירחלַא יו .ימור לאונמע ןוא יזירחלַא ןופ טרפּכ ,רעטסיימ

 טעמוא םעד ,ןּבײרטרַאפ רעיױרט םעד  רָאפ ארַאנַאנ ךיוא ךיז טמענ

 ןוא הצילמ רעקיצנוק ןופ רעטסומ א רעזעל יד ןּבעג ןוא ,''ןגָאירַאפ

 -רַאפ ןוא תוצילמ עשיחרזמ ןייר ,ענעּבירטרעּביא ןיא 1 ליטס םענייש

 ;ויירק-רעטכיד םנופ םירבח ענייז רעדיל-בױל רע טּביירש ןעגנוכיילג

 רעטכיד ןטסערג םעד סלַא רע טרעלקרע ,ימחל םהרבַא ,ייז ןופ םענייא

 ,ַארַאגַאנ ,רע ןוא ,םיערוּכ ןלַאפ ןפרַאד עלַא ןכלעוו רַאֿפ ,טייצ ןייז ןופ

 .רוד ןעמָאנ ןטימ רעטכיד ןטייוצ 8 {? רעניד רעקינעטרעטנוא . ןייז זיא

 רענעי זַא ,טרעכיזראפ ןוא ,''לארשי תורימז (םיענ, סלַא רע טרעלסרע

 אמוג ךיז .? רוד ןייז ןופ רעטכיד עלַא ןעמעשרַאפ ריל ןייז טימ טוט

 -רעטכיד ,, ןרַאּפ ךיז טחעלקרע רע ,םיחבש ןייק טינ ךיוא רע טעװעלַאשז
 רענייק עכלעוו וצ ,ןכייה עשיטעֶאּפ עכלעזַא ןגיטשַאב טגה סָאװ ,''גיניק

 | ,+ טכיירגרעד טינ טָאה

 רעננוי רעֶד םגניז ןכמַאריפיד ןוא רעדיל-ּביול זיולּב רעּבָא טינ

 ףיוא גרַאק טינ רע ךיוא זיא ,ימור לאונמע ןוא יזירחלַא יוװ .ַארַאגַאנ

 עבלעוו ,ןלייפ עטציּפשענוצ ףרַאש עשיריטַאס ןוא ןעמַארניּפע עקידנסייּכ

 "םינארַאנ עטרַאּפשעגנײא, ןיא טנַאה רעטינעג ַא טימ טרעדיילש רע
 -מוא ןיא ,? רעדימש-ןעמַארג עזָאלטנעלַאט ןיא ?,  (םישירשמ םיליואל)

 8 םיאמר ןוא רעלדניווש ינימ עֶלַא ןוא 7 סרָאטַאינַאלּפ עטמעשרַאפ

 -נזרעפ ןטּביאעג ,קינכעט עקיצנוק ןעמ טעז רעדיל-טנגוי עקיזָאד יד ןיא
 -כיד ןוא ננורעטסיינַאב עתמא -- עטסקיטביוװ סָאד רעּבָא טלעפ סע ,יוג

 יד ןופ ןנעוו יד ןיא ןעננַאגעג זיא ַארַאנַאנ ןמז-?ּכ ,סָאטַאּפ רעשירעט

 םענעגייא ןייז ,ןתמא ןייז .רע טָאה ,רעקימעדַאקַא , רעקינַאלַאס

 רישה תכאלמל םינוכ תושעלו םינוגי חירבהלו םינובצע ריסהל םינמאנ יטימוג 1

 ,"הצילמו לשמ ןיבהל ,חצלחהי 2 : '

 .מיקממ שיא װחתשי אלו -- םינגוגו םידש וערכי וינפל :140 ןטרָאד 2
 .ומענו ריש לגעמב ינהנ הי -- וינפל יתנחת תתא ליפאו :

 ,לנחלב דדונ ינפ תא םדקי - ותרשמ ודבע ןובער לכלכי 1

 םינזאמ ףכב םתא היהי םא -- ןמוה יצילמ םע ותנמ דבכי 2142 ,ןרָאד 8

 ,םימ הוקמו ןיעמ ימכ אוח ךא --ילדכ רמ ומכ םסשחרד רישב םלכ

 .133 ,ןטרָאד

 .154 ,ןטרָאד

 ,154 ,ןטרָאד

 156 ,ןטרָאד

 רמ יב 650 סו מא .ןטרַאד
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 טָאה סָאװ ,ןעוועג רע זיא רעגניז-רעדנַאװ רעטושּפ ַא .ןענופעג טינ געוו
 רַאפ ןייז הּכזמ טנעלפ רע עכלעוו טימ ,''םיריש-סטייהנגעלעג , ןּבירשעג

 רעד יו ,ןּבָאה סָאװ ,עלַא יד ןוא ןטַאנעצעמ עכייר יד ןיול ןסיוועג ַא

 יידעכַאמנורעפ וצ השלוח ַא טאהעג ,סיוא ךיז טקירד אפוג רעטכיד

 ךיז טּבייה ןפַאש סָארַאנַאנ ןיא הפוקת עיינ ַא .(םיצפצמהו ריִׁשֹּב םינהמח)
 ,ןיירק-רעקיטסימ רעתפצ םעד טימ ךיז טנעקַאּב רעטכיד רעד ןעוו ,ןָא

 -ענמוא סָאד ,טסיטלעוועג טרָאד טָאה סָאװ ,גנומיטש עטגנערטשעגנָא יד

 ,תֹוטשּפתה ןוא זַאטסקסע רעקידנענערּב רעד ,''ץס,, ןפיוא ןטרַאװ עקידלוד

 עסידנליפ טרַאצ ןייז טשרעהַאּב ןצנַאוניא טָאה ץלא טָאד --- תוימשגה

 רעשיטעֶאּפ רעד ,רענניז רעטרעטסייגַאנ רעד -ןרָאװעגנ זיא רע .חמשנ

 ןענייז סע עכלעוו טימ ,ןעגנונעפָאה עשיטסימ עֶלַא יד ןופ לוק-רעדיוו

 -גרָאז רעד .תפצ ןופ םילבוקמ יד ,''י"ראה ירונ,, יד טּפַאזעגנָא ןעוועג

 -ָאיצַאנ ןופ רעטכיד םעד ןיא ןיוָאװעג ?נלונמ זיא רעגניז-רעדנַאו רעזָאל

 המוא רעטקגָאװרַאפ רעד ןופ ןעקנעּב ןוא טעמוא םעד ןופ ,ןדייל עלַאנ

 ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה סָאװ ,וויטָאמ רעד .לאוג ןוא חישמ ןקיטכיל ןכָאנ

 טימ טזיורבענפיוא טָאה ,בוט-לזמ ןּב המלש ןופ דיל ןקידתווינע םעד ןיא

 .עריל רעשירעטכיד סָאראנַאנ ןופ סענורטס יד ףיוא ןדרָאקַא עקיטכעמ

 רעייז ןיא תומשנ עטמיטשעג שיטסימ ןופ ןעגנוּבעלרעּביא עמיטניא יד

 ןעקנעּב ןסירלּפַאצ ,ןסייה רעייז ןיא ,ןכעלדנעמוא םוצ גנַארד ןקידהליפת

 -ננאלק רעייז ןענופעג ןּבָאה -- ןטרענַאב ןוא ןטּבילעג םעד סטָאנ ךָאנ

 עשינרוטיל טנזיוט רעּביא .קשמד ןופ ןטייּפ םעד ןיא קורדסיוא ןטסלופ

 יד ךיז ןרעה ?ייט ַא ןיא .!ןּפַאשעג ַארַאנַאנ טָאה סעינעלע ןוא ןענמיה

 ןוא טפַאשקנעּב ןופ ןדרָאקַא ענעקנורטעג ןרערט טימ ןוא עקידנצכערק
 רעקידנוחצנ ןופ רענעט עקידנצכוי-קידנלַארטש יד ערעדנא ןיא ,שואי
 עמעָאּפ עסיורג עכעלטייהנייא ןייא ייז ןדליּב ןעמַאזוצ עלַא רָאנ ,גנונעפאה
 רעטניורקענמורַא ןלַאוטש ןיא רעד --- דלעה ןלארטנעצ ןקיצנייא ריא טימ
 טרעוו טיינאב זא ,הרושב עקיטכיל יד טלעוו רעד ןָא טגָאז סָאװ ,חישמ
 ןטגָאירָאפ, םעד ןּוא ןטּבילעג ןכעלטעג םעד ןשיווצ דנוּב-עּביל רעד
 ,לארשי תקנּכ רעד ,''עלעבייט

 פע ץרא הלות, ןוא ? "רחש הריעא , יו רעדיל ענױזַא וליפַא
 ןטלעוו ןופ רעפעשַאּב םעד חבש ַא ןעגנוזעג טרעוו סע ּוװ = ? "'המילּב
 "ידחענכח רעד טימ ךיז ןקירנעראפ ייז ךיוא --- ןעלמיה עכעלדנעמוא ןוא

 .,10 'םונ ,עגַאלייּב עז ,טפירקסונַאמ ןיא ןּבילּבעג זיא ייז ןופ לייט רעקידנטײדַאג ַא 1

 ',51 'מונ ,"דימּת תלוע, 3
 ,174 'םונ ,ןטרָאד 5
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 רעטנענרעד ,ענייר ענעבירטרַאפ יד ,טָא!ו ַא ,ל?מַאזרַאפ,, :הליפת רעק

 ""!הלואגנ ןיימ

 ךיו ןעניפעג ,עטנָאמרעד ייוצ יד יו ,רעדיל עכלעזַא רָאנ

 םנופ רעפעשַאּב םוצ טינ .ןפַאש ןשיטעֶָאּפ סַארַאנַאנ ןיא קינייו רעייז

 ןופ טפַארק רעקידנגעװַאּב רעקיטכעמלַא רעד ,הּביס-רוא רעד וצ ,סָאמסָאק

 רָאנ ,רעטכיד רעשיטסימ רעד ךיז טדנעוו םוסרעווינוא ןקיפוס-ןיא םעד

 ןוא רעטָאפ םעד טָאג וצ ,לארשי קלָאפ םנופ ןוא תֹובָא יד ןופ טָאג םוצ

 ןעמעוו וצ ,עּביל ןוא טכיל ןופ טָאג םעד ,םימחר אלמ לא םעד ,רעצישַאּב
 -סימ ערעי טּבערטש סע ןעמעוו וצ ,רעצרעה עקידנעקנעּב עֶלַא ןטעּב סע

 ,רעקיטקּפָאד רעד טָא ןוא ...זַאטסקע ןקידתובהלתה ריא ןיא המשנ עשיט

 ,פארשי יהלא רעד  :ףירגַאב-טָאנ רעטקיניירַאפ רעדנעּב עשיטסימ טימ
 -עגיסייה רעד טָאג ןוא ,בקעיו קחצי םהרבַא ןופ טָאג רעלַאנָאיצַאנ רעד

 טא --- המשנ עכעלשטנעמ יר טלּפַאצ ןוא טראג סע ןעמעוו וצ ,רעטביל
 רעטרעדנוה ןיא .ןפַאש ןשיטעאּפ סארַאגַאנ ןופ וויטָאמ-טנורג רעד זיא סָאד

 רעצ ןסיורג םעד טָאג רַאפ סיוא רעטכיד רעד טסיג תוניק ןוא סעינעלע

 .גנונעפָאה עטסעפ עטרעטישרע טינ ךָאד ריא ןוא המוא רעד ןופ

 =ףיר וצ ףור ךיא ,ןייוועג ןיימ םענרַאפ -- שרחת לא יתעמד לא,

 ךָאד טסיּב ֹוד !ןשינעפעשַאּב עלַא ןופ רעפעשַאב וד ,טנלע ןסיורנ סיוא

 ןנמ לא היג .1 'טיונ רערעווש רעד ןיא ףפליה ןיימ ,ץוש עקיצנייא ןיימ

 ןיא לד בל םחר -- עטכערעג עלַא ןופ רעצישַאּב וד טָאג --- םות יכלוהל

 2 !רערעדנַאװ ןטנלע םנופ ץרַאה ענעכָארּבעצ טָאד םערָאּברעד -- םותמ וב

 ןכעלקילגמוא םעד ,רעצישַאּב וד ,יײרפַאּב -- רוסא רורד ,רוצ ,אנ ארק

 יבנשמ ןֶא דע ? !ןטייק ןיא עדמערפ ייּב .. טכַאמש סָאװ ,םענעגנַאפעג

 4 ?ףימ ףיוא ןענערָאצ וטסעוו ,רעצישַאּב ןיימ ,גנַאל יו -- 'ףאנת ילע

 רימ נָאז !רעצישַאב ןיימ ,רעטכעוו ןיימ ,דניירפ --- ''ימיקמ ,יעור ,ירידי,

 ןעמעוו ףיוא ?ןאצה טעמ תשטנ ,ןאצה טעמ תשטנ ימ לע --- רעכיג סָאװ

 5 ''?ףָאש עלעסיּב סָאד ,ףָאש עלעסיב סָאד טזָאלענרעּביא וטסָאה
 -רַאפ טינ גנונעפָאה ןיימ ךיא ּבָאה ךָאד !תולג רעד ךיז טיצ גנאל יוװ ,ךא,

 -נעּב ןיימ, ? ''!טָאג ןסירעּבעל םוצ ץרַאה ןיימ טסולג סע ןוא ,ןרָאפ
 טפָאה סע -- גנונעפָאה רעד ןופ ריט רעד ןיא ץלַא טּפַאלק ץרַאה קידנעק

 ,57 'םונ ,'רימת תלוע יי

 ,32 'םונ ,"םינומזפ,

 ,238 'םונ ,"דימּת תלוע;

 ,6 'םוני ,ןטרָאד

 ,146 'םונ ,"רימת תלוע, ,93 'םוג ,'םינומזַּפ,

 63 שוא 698 ן(9פ ,125 'םונ ,"רימת תלוע;
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 ;רימ ןופ ןטָאּפש ייז --- דנייפ עניימ,, 1"'!רעצישַאּב ןיימ ,ריד ףיוא רָאנ;

 ןיא ךיז טסרעגלַאװ וד ןוא -- געט-סטייהיירפ ףיוא ץלַא טספָאה וד

 ימי יליחות ךיא :שפנ טאשב ורמאי יביוא) "'!ץומש ןוא ּפמוז ,ּביוטש

 ,רימ רעּביא ןגייטש ןרעסַאװ יד יו עז ,, ,(שפרו טיט ןֹויב תֵא ןה --- שפוחי

 ג "'!ןטיה ךיא זומ רענטרעג ערעייז ,רעקלעפ עלַא רימ רעּביא ןקיטלעוועג סעי
 ןקיטכיל ןכרוד טכַאנ ערעטסניפ ןיימ .טסָאה וד --- טמולחעג ךיז טָאה רימ,

 רימ רַאפ טניישרעד --- וצ ןגיוא יד רָאנ ךיא ךאמ ;ןּבירטרַאפ ןעניגַאּב
 םולח ןיימ רתוּפ ייז !גנונעפָאה ןיימ ,ניניק ןיימ .הלואג רעד ןופ גָאט רעד

 ןגעו ףָאלש ןיא ּבָאה ךיא .? רָאו ןיא םולח םעד לדגַאװױַאפ ,ןטונ וצ

 -לּפַאצ ַא טימ ךיא ייטש !טכאועגפיוא ךיא ּבָאה טרעטיצרעד ,טמולחעג ריד

 רעכיג סָאװ רתוּפ ייז !טייקנייש ןוא ץנַאלג ןיימ --- ריד רַאֿפ המשנ רעקיד

 סָאװ ,יד ייּב ,םימכח עֶלַא ייּב --- הלאשא ןח יעדוי לכ לא + !םולח ןיימ

 טמוק ןעוו :ןגערפ ךיא וט ,ןעגנורדעגניירַא תודוס ענעגרָאּברַאפ יד ןיא ןענייז

 רעטלגָאװרַאפ רעד ןופ ןדנּוװ יד ?ײהרַאפ, ? ''?הלואג רעד ןופ גָאט רעד:

 -ץָארּפש סיִׂשָי ןופ ןעמָאנ םעד סיוא ףור ,ןליפרעד גנונעפָאה ריא זָאל ,ּביוט

 -ידנשירפרעד רעד ןוא חכרב ןופ יוט רעד יו ןרעדינרעד ךיז רע לָאז ןגניל

 ,קלָאפ סָאד ,תולנ ןרעווש םנופ קלָאפ ןייד סיוא זייל, ? "'!םַאזלַאּב רעק

 ,(איימוא לכמ תרחב יד אמע) ''רעקלעפ עלַא ןופ טלייוורעדסיוא טסָאה סָאװ
  טימ ןוא יבשתה והילא דלַאּב קיש ,ץרַאה ןיימ וצ גנולייח ַא קיש ךיג,
 ןטכיולפיוא -- טירט עניימ ןדנעוו ומ ןויצ ןייק ;7 חישמח ךלמ םעד םיא
 ןיימ ךָאד זיא גנילצָארּפש טיִׂשְו 5 !טכיזעג סלאוג םנופ ץנַאלג םניא
 עשז וט .9 גנוקיווקרעד ןיימ ןוא קנַארטעג ןייס ,גנונעפָאה עטסעּב
 רשבתי) '?אונ רעד זיא ןעמוקעג ;ןנַאזנָא חרושּב יד םענעגנַאפעג םעד
 | ,(לאֹוג אב יכ רשבתי ,היבש ריטא

 ןטראװרעד םעד ןיא טעז ַארַאגַאנ סָאװ ,ףיורעד קידנקוק טםינ
 / ץְלַא רַאפ ןָאפ עקידנטכייל יד ,טלעוו רעצנָאג רעד ןופ לאוג םעד -- חישמ
 ןטלעז טינ רעדיל ענייז ןיא ךיז ןרעה ךָאד ,(םימע סנל דמוע) רעקלעפ

 עכעלקערש יד רטְפ ,תועשר רעד רַאפ חמקנ -- חמקנ ןופ רענעט עקידנרַאצ/

 ,174 'מונ ,ןטרָאד 1

 .9 'םונ ,"תבש תלועפ *

 ,188 'מונ ,"רימת תלועע 5
 ,"ַּב ,12 םונ ענַאלײּב ןיא טכַארּבעג םרעוו ,ריל טכעלטנפערַאפ םינ ךָאנ ַא סיוא 4

 ,50 'מוג ,'תבש תלוע, *

 ,4 'מינ ,ןטרָאד 5

 ,225 'טםונ ,"דימת תלועג 1
 ,3 'מונ ,ןטרָאד 5
 .(ייוקשו יטהל ילח) ,ייוואמ יש אוה ישי) דיל טכעלטנפערַאפ םינ ךָאנ ַא םיוא 9
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308 
 *ו 2 כב 2 טצ 8 רוי

 עקימורַא יד ןופ טאהעג טאה קלאפ ןייז סָאװ ,ןעננוקירעדינרעד ןוא ןדייל

 תעּב ,הפוקּת רעשיּבַארַא רעד ןופ רעטכיד יד ןיוש .ןייטשוצסיוא רעקלעפ

 ,םלועה תומוא יד ןשיווצ קלָאפ רעייז ןופ ?רוג ןרעווש םעד ןגָאלקַאּב ייֵז

 ןיא ךרוד ךיז טסייר סָאװ ,ליפעג-המקנ סָאד ןקירדרעטנוא טינ ןענָאק

 -- לֹוריבג המלש סיוא טיירש --- םודס יו, .ןפָארטס עקידנרָאצ עליפ

 "'!ןטָארטעג סיפ יד טימ קלאפ ןיימ טאה סָאװ ,םודא דנַאֿל סָאד רעטשעצ

 "טלעוו םעד םיול ,(םהילגרל םורח ינא רשא --- םודא ץרא םודסכ ךופה)

 ,ןרעוו .טפָארטשַאּב טייקיטכערעגמוא יד זומ אראגַאנ לארשי ןופ םענַאב

 חישמ ןוא ,טּפשמ ןוא ןיד ןרעדָאפ ןטַאטדלַאװג ןוא תועשר עקידתוירזכַא

 טינ זיא טייקיטכערעגמוא יד רעדייַא ,ןזיילסיוא טינ טקעוו יד ןָאק

 ןטכערעג ךרוד ןשַאלעגסיוא טינ זיא דניז עצרַאװש יד ןוא טקיטיזַאּב

 ימר תא אנ, .רעריל סארַאגַאנ עליפ ןיא טגניק ויטָאמ רעד טא ,שנוע

 סיוא טפור -- טולּב ןסָאגרַאפ ןיימ ייז ןופ רעדָאפ -- ! "'!שורד םהמ

 ןיימ טעוװ ןענַאװ זיּב -- 2 םירי שאר ילע יביוא הנא דע,, .רעטכיד רעד

 -ַאֹּב עניימ ןגעק ויּפש ןייד ףיוא ּבייה , *'!ןקיטלעװעג רימ רעּביא דנייפ

 * (ןורבש הנשמ םגו) "'ךָארּב ןטלּפָאד ןטימ יז לָאצַאּב ,רעקירד

 4 '"'!רעכעּב ןקיטפינ ןטימ ןָא ייז קנירט ,קערש-טיוט טימ ייז ףרָאװַאּב ,

 ריילק, +" "ןגעװ יד ןופ ּביוטש .םעד יװ ייז טיירּפשעצ ,ייז ףרַאװעצ ,,

 דייש ריא ןיא רעק דרעווש יד ,רעפעשַאּב ןיימ טָאנ וד ,ןרָאצ ןיא ןָא ךיז

 טעװ טליפרעד ןוא טרעטעמשעצ ןייז טזוו דנייפ ןיימ יב ,קירוצ טינ

 טקיליטרַאפ ,דנייפ סבקעי ןופ ּפעק יד רעטעמשעצ / .? ''חמקנ יד ןייז

 וד ,לָאצַאּב,  .?'טרעטשעצ םוטקילייה ןייד ןּבָאה סָאװ ,יד ןרעוו ןלָאז

 ,ןרעלקרע גירק רימ גָאט ןדעי ןעוט סָאװ ,רעקלעפ יד ,טָאג רעקידעּבעל

 םיבלכ םמיש) "ןליּב טינ ןענָאק סָאװ ,טניה עמוטש ןיא ייז ?דנַאוװרַאפ

 קיש ,קּפָאפ ןיימ רעביג סָאװ ביג ור, 5 (חובנל ולכי אל רשא םימלא

 ןכרוד ןלַאפ ןלָאז ןוא ,דנייפ עניימ ןופ חמקנ םענ ...ןטּבלַאזעג ןיימ רימ

 ,15 'מונ ,"םינימזפ, 1

 142 'םונ ,"רימת תֹלועא ?

 ,181 'םונ ,ןטרָאד 8

 ,162 'מונ ,ןטרָאד 4

 ,6 'םונ ,ןטרָאד 5

 ,63 'מונ ,ןטרָאד 8

 ,66 'םוג ,"דימה תליעג ,40 'מונ ,"תבש תלוע, 1

 2 'מונ "תבש תלוע, 9



 69 ןדיי ייב רומַארעטיל רעד ןופ עטנישעג יר

 טקינייּפ סָאװ ,דנייפ םעד לָאצַאּב 1 !רעשירעהַאּב ריא ןוא םיור דרעווש
 | 2 ""..עטּבילעג עקיצרַאה ןייד --- ביוט עקידלושמוא יד

 רֶאּפ סָארַאנַאנ ןיא ךירטש ןשיטסירעטקַארַאכ םעד רימ ןרירַאּב ָאד
 ןטימ ןטכַאלפעגפיונוצ םיעוו . זַאטסקע רעזעיגילער רעד ,ןפַאש ןשיטע
 ,טָאג וצ קלאפ ןצנַאג םעד ןוא דיחי םעד ןופ ןעגנויצַאּב יד ,וויטָאמ-עּביל

 עלעוטקעס ןייר ַא ןעמוקַאב ןוא שובל ןשיטָארע א ןיא טליהעגנייַא ןרעוו

 ןעגנומערטש עקיטסייג ןייר ןוא ןעגנוּבעלרעּביא עשיטסימ יד .גנוֿברַאפ

 עכעלשטנעמ ןוא תוואּת עשידרע ןופ ךַארטש רעד ןיא טקירדעגסיוא ןדעוו
 רעטשרע רעד ןיא זַא ,ןזיֹוועגנָא רעירפ ןיוש ןּנָאה רימ .,ןעגנוטסולג
 רימלּת רעיירט א ןעוועג ארַאנַאנ זיא ןפָאש ןשיטעָאּפ ןייז ןופ חמוקת
  "?ארשי ימימ , גנולמשז-רעדיל ןייז .לוש רעשינַאּפש-שיבַארַא רעד ןופ
 ,קירטעמ רעשיּבַארַא ךעד ןופ םיִללּכ עגנעוטש יד טול טכַאפרַאפ זיא
 רעזעיגילער ןייז ןיא רעטכיד רעד ךיז טצונַאב ןעמרָאפ ערעדנַא ץנַאג טימ
 ""לארשי תורימז , ֹוצ ריפניירַא םעד ןוא עדעררָאפ רעד רעסיוא ,קיריל
 םיללּכ יד טיול טסַאפרַאפ (88 'מונ ,םינומוּפ) דיל קיצנייא-ןייא זיולּב זיא
 ,סירטעמ רעשיּבַארַא רעד ןופ ךיז קידנעיירפַאּב ,'!חעונּת , ןוא ''דתי, ןופ
 ,ןעמרָאפ יד --- ןעמרָאפ עיינ גלָאפרע סיורג טימ סיוא = ַארַאגַאנ טצונ
 ןיא ןרעגריבנייַא תוחוּכ ענעדיישַאּב ענייז טימ טוװּורּפעג טָאה סע עכלעוו
 ןרָאי-רעדנַאװ ענייז ןיא .בוט-לזמ ןּב המלש רוטארעטיל רעשיערבעה רעד
 -לטימ םנופ סעגערּב יד ףיוא סָאװ ,רעדנעל יד ןוא עיזַא-רעדָאפ רעּביא
 ןענעקַאּב ֹוצ ךיז טייקכעלנעמ יד טָאהעג ארַאגַאנ לארשי טָאה ,רעטלַא
 -ַאּב יד ןופ ןכַארּפש יד הוא ןעגנוזעג ןרעוו סָאװ ,רעדילסקלָאפ יד טימ
 -לַאטיא ןוא שיכירגיינ ,שינַאּפִש ,שיסרעט ,שיּבַארַא :רעדנעל עקידנפערמ

 תחקל, ,יחישמ תא חלשו ,.,העגרמ ימעל אנ שחהה 1220 'מונ ,"רימּת תלועא 1
 ,"חבזכו ברועכ םמיש יבנשמ ,לאידגמו םריע ףולא חנמלו ברחל חיהי יביואמ לאוח יתמקנ

 ירַאפ קידנטײדַאּב שנָאקעג ךָאנ רימ ןטלָאװ ןטַאטיצ .עכלעוַא ןוט לָאצ יד 7
 טָאה שמיװָאנכַאר סחנש לואש יװַא יװ ,ךעלפײרנַאטמוא שממ זיא םע ןוא ,ןרעסערג
 ךיז טזָאל תמקנ וצ ףור רעד, זַא ,5 ,"הלוג יאצומ,) ריפסיוא םוצ ןעמוק טנָאקעג
 .רַאפ םינ ךָאנ יד ןיא ךיוא ,"עפרַאה רעלופעגיל סַארַאנַאנ ןופ ןרעה םינ לָאמנייק
 ןטכָאלפעגפיונוצ גנונעּפָאה ןוא עּביל ןופ רענעט יד ןענײז רעדיל סָארַאגַאנ עטכעלטנפע
 .קַארַאכ ויא'ס ,'ג ,13 עגָאלײב עו ,תמקנ ןוא סָאח ןופ ןעיירשעגסיוא עקידנרָאצ טימ
 ןופ תביבס רעד ןיא ןסקַאװענסױא ןיא סָאװ ,לֹּנוקְמ רעדנַא ןַא ךיוא סָאװ ,שיטסירעט
 ,רעדיל עקינייא טסַאּפרַאֿפ טָאה ,ןהּכ םייח ,רימלּת סלַאטיװ םייח ,םילּבוקמ רעתפצ יד
 ןופ ןפורסיוא עקידנרָאצ םימ ףיונוצ ךיז ןסיג גנונעּפָאה ןוא עּביל ןופ רענעט יד ּוװ
 טרעלקרע "םינגּב תוערל ּונָנְל דַבָצ ירודפ ריליגָאלַאיד ןְשיטְסימ ןייז ןיא ,חמקנ ןוא סָאה
 תיב ףורשאו ,ָהי תנחלשו שיבלא םקנח ;לארשי תסנפ רעד רעטבילעג רעכעלשעג רעד
 , ,"יִתָמחָנ תאז יחתו ,חָובשו ללח םָדָמ יֵצְה ריכשא ,חירצמה תיבו ם"וכע

(24) 
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 ,רעריל עשיטָארע ןעוועג ןענייז רעדיל עקיזָאד יד ןופ בור סָאד .שינעי

 עשידיי יד .טייקנייש-ןעיורפ ןוא עּביל ןופ ףושיּכ םעד ןעגניזַאּב סָאװ

 ןוא רעדיל-עּביל עקיזָאד יד ןעגניז קשח סיורג טימ ךיוא טנעלפ טנגוי

 .ךַארּפש-;ּביּב רעד ףיוא ךיוא רעדיל עכעלנע ןּפַאש רעטסומ רעייז טול

 -רמערפ עקיזָאד יד -- ַארַאנַאנ ךיז טגָאלק --- רעדיוורעד ןענייז רימ ,

 ;רעדליּפעג ןסיֹורג םעד וצ ןכַאמ ךיא ?עװ ףוס ַא .רעדיל עקיכַארּפש

 -סיוא יד ךיא לעװ ןעננערדרַאפ וא דנוּב ןקילייה םעד ךיא לעװ ןעײנַאּב

 .1 "הווַאּת ןוא גנוטסולג ןופ רעדיל ענעסַאלעג

 ץנַאג ַא ףיוא םווּורּפעג רע טָאה רעדיל עשיטָארע יד ןעגנערדרַאפ ןוא

 ןופ ןוגינ ןוא םטיר םעד ךָאנ יונעג ןפַאשעג טָאה רע :ןפוא ןלעניגירַא

 טגעלפ רע  .םיטויּפ ןוא םינומזּפ עזעיגילער רעדיל-סקלָאפ עקיזָאד יד

 עשיּבַארַא יד ןופ ןעגנַאלק ןוא ןעמרָאפ עכייר יד ןצונסיוא רָאנ טינ ייּברעד

 ייברעד יונענ לָאמ סעדעי עקַאט רָאנ --- ,רעדיל-סקלָאפ עשיקרעט ןוא

 -ָאמ ןוא םטיר ןייז ,דיל עקיכַארּפש-דמערפ עקידנפערטַאּב סָאד ןזייוונָא

 ץנַאג ראפרעד ןענעגענַאּב רימ .רעטסומ סלַא טנידעג םיא טָאה סָאװ ,וויט

 סיינוקא ינ * ןח? האנ ןֹומזּפ :ןעגנוקרעמַאּב עכלעזַא רעדיל ענייז ייּב טפָא
 יבראע אבינע לאס ירכ ןיע אי ןח? האנ ןומזּפ רעדָא ,יקרות סוינאויד

 | .5 וװו"זַאא

 ןרעטייוורעד ידכּב זיולּב טינ זַא ,םינ קפס םוש ןייק רעּבֶא זיא סע

 רַאפרעד ארַאגַאנ טָאה רעדיל-סקלָאפ עשיטָארע יד ןופ טננוי עשידיי יד

 -עמ ןוא קימטיר רעד וצ רעדיל עזעיגילער ענייז ןסַאּפוצ ךיז טסיילפעג

 "";נוטַאּפוצ , יד םערָאװ .קיריל-סקלָאפ רעקיכַארּפשדמערּפ רעד ןופ עידָאל

 ןוא םטיר םעד ,םרָאפ רעכעלרעסיוא רעד טימ זיולּב טינ ךיז טנגונַאּב

 טייפ יז ;רעפיט קידנטיידַאּב ךיוא טייג יז --- יוּבזרעפ םעד ןופ קירטעמ

 רעד ךיז טצונַאּב סע עכלעוו טימ ,ןלָאבמיס ןוא רעדליּב יד ןיא וליפַא ךיז

 רעשיטָארע רעד םטימ טקיטעזעגנָא ןיא קיריל עזעיגילער ןייז ,רעטכיד

 -ימרוטש ןופ ךַארּפש רעקידנענערּב רעד טימ טמעטָא יז ,עיגָאלָאנימרעט

 יִפֲתְב לַע אָשַמכ -- יִּתִא םֶה םיִדָבְּכ -- יִּתְלַתֹּב םיִריִׁשְו -- יִתאֵנְׂש רֶז ןושָל 1

 יִפְלַא לַד םִא ףַאו -- הָריָעָא רַמָׁשְו -- הָרָׂשָמַה הָּכְרַמְל -- הָריִש יִּתְרַחָּבו
 יִתֹי ּודֵמָח רֶׁשֲא -- םיקשוח לָכ תֹונוׁשְל -- םיִקּוח יִתְלַשֹנּו -- םיקָא ׁשְדּוק תיִרְּב

 .יָפֹוד תודָנֲהְּב -- ֹוגָׂשְי אֹל םָה דועו -- ּוניִׁשָי םיִיַחְו -- ֹוגחַי םָהָב רֶשא

 .עידָאלעמ ,ןוגינ ,וװיטָאמ -- ןחל *

 ןיק םיִנ רעטסומ סלַא ןַארַאגַאנ טניד ןלַאּפ (עקינײװ ץנַאג) עקינייא ןיש 2

 ,'"יקשח ךב ישפנ דידי ןחל ןומופ} :ב"צ יװ ,דיל שַיערּבעה ַא םרעיינ ,קיכַארּפשרמערּפ

 ,105--101 ,59 'ב ,טעּברַא ,םיצ ,רעכַאּב ,ו ייּב עז םעד ןגעו תוכירַאּב רעט



 21 ןריי יײּב רוטַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יִד

 רענַאּב ןסייה ןופ ךַארּפש רעקיטולּבלופ רעד ןיא טא .טפאשנדייל רעש

 ,ןעמרָאפ עטסקיטַאּפ יד רעטכיד רעד טניפעג טפאשנדייל רעקרַאטש ןוא
 ןיא .סעיצָאמע עזעיגילער-שיטסימ ענייז ןקירדוצסיוא ןטסטלוּבמַא ידכּב

 ךיז טיצ םינומזּפ ןוא סעינעלע רעטרעדנוה עצנַאג ןופ טייק רעגנַאל רעד

 רעד ןשיוװצ ךערּפשענייװצ רעד ,חוּכיוו רעקיטרַאננייא רעד ןַארַאנַאנ ייַּב

 ןכעלטעג ריא טימ ,לארשי תטנּכ יד ,רעטבילעג רעכעלקילנמוא שינַארט |

 רעקיזָאד רעד ןיא ןוא ,ןזָאלרַאפ ןרָאצ ןייז ןיא יז טָאה סָאו ,ןטרעשַאּב

 "ןךיישרַאפ יד ןעננילק .עייּפָאּפעעּביל רעניישישיטסיס ,רעקיטרַאנגייא

 יד זיִּב ,עקירעיורט-קיצרַאה ןוא עכייווטרַאצ יד ןופ :רענעט עטסקיטרַא

 םוג רעקידרעייפ רעד טרעקַאלפ סע עכלעוו ןיא ,,עשימרוטש-קידנענערּב !

 -מוא ןופ יירשעגסיוא רעד ךיז טרעה סע ןוא ,טפַאשנדייל רעקידנכָאק ןופ

 ןעלגולפ עקיטניל יד ףיוא ןגָארטעג טרעו סָאװ ,גנונעפָאה רעטרעטישרעד

 -  ,ךיירפ רעקידנוחצינ ןופ

 -- ,ןגיוא עניימ ןופ טכיל וד ,רימ גָאז --- יניע רואמ יל הדינה,

 ,יד ןסעגרַאפ וטסָאה סָאװרַאֿפ --- ,עטּבילעג עטזָאלרַאפ יד ךיז טנַאלק

 4 ''טייקילעוטייל ןייד ןופ ןריט יד ןיא טּפַאלק ןוא ריד ךָאנ טסולג טָאװ

 רעווש עניימ ןרעיוד קיּבייא ןעד ןלעו ;!ץראמש ןייס זיא סיורג יו,

 ריד טימ ןייד ,עלעבייט ןייד ןסענרַאפ קיּבייא ףיוא ןעד וטסעוװ ?ןדייל

 -רַאפ ךימ טסָאה ,רעּביל ֹוד דניירפ ןיימ ,וד טניזג ? ''?עטּביױלרַאפ

 ןיימ ,רימ וצ םוא רעק .ןסעגרַאפ ןגיוא עניימ ףָאלש ןָא ןּבָאה -- ןזָאל

 זיא שריה א ױומ ? '!המשנ ןיימ ןיילרעד ךיג !רעצישַאּב ןיימ ,ףליה
 -רַאפ ןייז ןֹוא ,ןזָאלרַאפ רע טָאה זיוה ןייז ;ןֿפָאלטנַא רעטּבילעג-סייה ןיימ
 ךיוא ןוא עּביל עניימ ,רעדירּב עניימ ...ןזָאלעג שינעגנעפעג ןיא עטקנעּב
 גנַאל יװ ?ןענערָאצ רימ ףיוא רע טעװ גנַאל יװ ,רימ טגָאז !דנייפ עניימ
 4 "?ןטארטעג קלאפ ןדעי ןופ ,ןזָאלרַאפ ,ןסעגרַאפ ,ןטכַאמש ךיא לעװ
 ,ןעניֹוװ טרָאד וט רימ טימ !זיוה טרעטשעצ ןייד רעכינ סָאװ ףיוא יוּב ,
 םיא ריל ןיימ ךיא לע טקילגַאּב ןוא ןעקנעש ריד ךיא לעװ עּביל ןיימ
 5 ""..!ןעגניז

 62 םֹונ ,דיטת תליעג 3

 השונא יתכמו הצנ יבאכ הז המל ;49 'םונ ,ןטרָאד 2

 ,השרואמ ךל הנוי חצגל חנוה לא המל

 ,82 'םונ ,"םינומזפ, 4 ,35 'מונ ,ןטרָאװ 5

 {רעריל עטכעלטנפערַאֿפ טינ ךַצנ סָארַאנַאנ ןופ טנייא 5

 ימע ןוכשיו -- ריבד תובל -- ריבכ לֶא לאוו
5 

 בולש ךיראי יֵנ ילבו ול -- יֵדֹוד ןתא םש

 ימד ןתא אל -- יע אובא םא -- ריעא ןל הנח
 טס

 טמש ערי יכ -- הנארק' -- ינועמ דד לא
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 ןַאד טרעוו ,ןפַאש שיטעָאּפ סָארַאנַאנ ןיא ןיירַא רעפיט ןעמ טגנירד

 סע טָאה ,טנעמעלע רעשיטָארע רעד זיולּב טינ ךיוא זַא ,רָאלק טכער טשרע

 וצ רעדיל עזעיגילער ענייז טסַאּפעגוצ טָאה צארַאגַאנ סָאװ ,ןעוועג םרוג

 -טימ ךָאנ ָאד ןּבָאה סע ,קיריליסקלָאפ רעד .ןופ קימטיר ןוא עידָאלעמ רעד

 -רַאפ גנע ןעוועג ןענייז סָאװ ,תוּביס עקיטביו ךעייז ערעדנַא טקריוועג

 ַארַאגַאנ ,טנַאלַאט ןשירעטכיד סַארַאנַאנ ןופ טײקיטרַאנגיײא רעד טימ ןדנוּב

 יז ,רעגניז לּכיםדוק ןענייז סָאװ ,רעטכיד.טרַא םעד וצ טרעהעג טָאה

 ,ןָאט רעד .םיריש ןביירש ייז טינ ,ןעגנַאזעג עשילאקיזומ ןפַאש

 ןיא קימטיר יד .טרָאװ ןשירעטכיד םעד רַאפ יז ייּב טייג דרָאקַא רעד

 טליפעג ייז טָאה ארַאגַאנ סָאװ ,ןופרעד ?ּכיםדוק טמַאטש רעריל סַארַאגַאנ

 רעדייא ןעננוז ע ג רעירפ ייז טָאה רע ;|ע גנַאז ע ג סלֵא ןטַאשעג ןוא

 טמרָאפעג ןוא טיוּבעג ייז טָאה רע .ןּבירשעג ריּפַאּפ ןפיוא ייז טָאה רע

 -זרעפ ןופ םיללּכ יד טיול טינ ,םטיר ןשידָאלעמ ןופ ןצעזענ יד טיול

 סלַא ,רעגניז סלַא לכ-םרוק ןַארַאנַאנ טכַארטַאּב. ןעמ ןעוו טשרע .קירטעמ

 םוצ ליפעג רַאּברעדנּוװ ןייז ןצַאשּפָא קירעהעג ןעמ ןָאק --- רעטכידי-גנַאזעג

 .קונכעט-גנַאזעג ןיא טפַאשרעטסיימ עסיורג ןייז  ,יוּבורעפ ןשידָאלעמ

 -סקלָאפ םעד ןופ םטיר ןקיטראננייא םעד ןצונוצסיוא קיצנוק סייוו ַארַאנַאנ

 "עּפס ךרוד ,זרעפיסולש ןבלעז םעד ןוא םענייא ןרזחרעביא ךיווד ,דיל

 ,1 רעטרעוו עקינעטכיילג ןרָאּפּפיױנוצ ןשינָאמרַאה ,סעזיופ עשימטיר עלעיצ

 -רעד -- ןעגנַאלקנעמַאצ עקיטרַאנגיא ןוא פמעט-ןעמייר ןלענש ךרוד

 .ןטקעפע עטסנעש יד רעטכיד .רעד טכיירג

 ןכעלּביל םעד ןבענוצרעּביא ךעלנעממוא זיא גנוצעזרעּביא ןַא ןיא |

 "רַאפ רעד ןופ ןפָארטסיטעּבעג עטקנערטעג רעיורט ןליטש ןיא ,יד ןופ- ןח

 'ו :רעטּבילעג רעטֹזָאל

 יגויזח דרויו --- ימולח ףועי

 ןיניִע דמחמ רחא --- יממז תוטנב

 ינועמ שטנו --- ימעמ חרב

 חפסכנ -- הפאש ול

 3 וו"זַאא ישפנ חתלכ םג

 ;רעדָא

 ַארַאגַאנ ךױא ךיז םצונַאב יױזַא ,םּתעַׁשֹּב יירחלַא ןוא ארוע ןבא השמ יװ 1

 ,עטניא ,טײטַאּב םענעדײשרַאפ טימ רָאנ ,םרָאװ ןמלעז םעד ןוא ןייא םימ קיצנוק רעייז

 עו ,רעדיל עסכעלטנפערַאפ םינ ךָאנ ענייז ןופ םנייא טכיזניח רעד ןיא זיא טנַאסער

 ר ,12 'מונ ענַאלייּב

 ,88 'מונ ,"דימּת תלוע, 2
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 | !הי ילאוג ירוצ .--- הי ילאונ ירוצ

 ,1 וו'זַאא היפהחפי הלעי -- תודפ שחהו רהמ

 :ןפָארטס עשיגעלעיזעיצַארג יד ךיז ןעיצ ןָאט-ןטיילפ רעטרַאצ ַא יו

 םות יכלוה -- םות יכלוהל ןגמ לא הי

 ,םות דע ?למי ימ ךתבש

 םותמ וב --- םותמ וב ןיא לד םל םחר

 םותי םחורי ךב לא

 .2 'ובו בל םחר

 ;רעדָא

 !ןוצל ישנא סמרממ --- ימיקמ יעור ידידי

 ןאצה טעמ תשטנ -- ימ לע התע יל הדינה

 .5 ןאצה טעמ תשטנ

 ןטלעז טינ רעּבָא ןסייר רענעט עקירעיורט ,עטראצ-תומימת יד
 תניש דדי, ,ןדרָאקַא ענעדָאלרעּביא טפַאשנדייל טימ ,עשימרוטש רעּביא
 -רַאפ יד סיוא טּפור --- !ור ןופ ןוא ףָאלש ןופ טינ סייוו ךיא -- יניע
 ןרעּביא טרעדיילשעג ?םיש ַא יו רעוו ךיא --- עקידנעקנעּב ןוא עטלגָאװ
 ןיימ ,רעּביל ןיימ ,דניירפ ןיימ --- ריד וצ ,טפַאשנדייל ןופ םי ןקידנזיורּב
 ןוד ןוא ,טלָאװעג ןייז ךיא טלָאװ דניק-ניוז ַא ,..םור ןיימ ןוא ץלָאטש
 ,ןגעלעג ךיא טלָאװ ןטסורּב עקיטכערּפ ענייד ייּב .םִא ןיימ ןייז טסלאז
 ןוא ץלָאטש ןיימ ,רעּביל ןיימ ,דניירפ ןיימ --- טליטשעג טשרוד ןיימ
 רימ ייב טסלָאז וד ,טלָאװעג ןייז ךיא טלָאװ גייווצ עגנוי ַא --- !םור ןיימ
 --- ןכַאװ טכורפ ןייד רעּביא לָאז ךיא ןוא ,ןטרָאג ןיימ ןופ ןטָאש ןיא ןעור
 טלָאװ טלעצעג ַא -- !םור ןיימ ןוא ץלָאטש ןיימ ,רעּביל ןיימ ,דניירפ ןיימ
 ךומ ןטלָאװ טקילנַאּב ;םיא ןיא ןעור טסלָאז וד ןוא ,םלָאװעג ןייז ךיא
 ןוא ץלָאטש ןיימ ,רעּביל ןיימ ,רניירפ ןיימ --- ןסָאנעג טסול ןוא דיירפ
 ןפוקרעדיװ ןיימ --- וד ןוא ,טלאוועג ןייז ךיא טלָאװ קָאלג ַא !םור ןיימ
 ןיימ --- טליטשעג עּביל ןייד ןופ םַאלפ םעד ךיא טלָאװ דיל ןיימ טימ
 טלָאװ טכענק ןייד -- !םור ןיימ ןוא ץלָאטש ןיימ ,רעּביל ןיימ ,דניירפ
 !ןעניד וצ ךיד ןטסו?ג וט ךיא .רעלעפַאּב ןיימ וד ןוא ,טלָאװעג ןייז ךיא

 ,12 'מוגנ ,ןטרָאד }
 עטכעלטנפערַאֿפ םינ ךָאנ סַארַאנַאנ ןשיװג סרעדנװַאּב ,12 'מונ ,'םינומופא 2 : 0 5

 ,םינומוּפ ןופ לָאצ יד סיֹורג זיא קרעװ
 , 03 'ה ,13 'מונ עגַאלײּב עו ,רעדיל

 .םקלָאפ ןופ םטיר ןיא םסַאפרַאפ ןענייז סָאװ

 ,92 'מונ ,ןטרָאד 5
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 ןיימ ,ןייז וצ טפטשטכענק ןיא ריד ייּב רימ זיא טייהיירפ ןופ רעסיז

 .! "םור ןיימ ןוא ץלָאטש ןיימ ,רעּביל ןיימ ,רניירפ

 דיל רעדנַא ןַא ןיא עטּבילרַאפ יד ךיז טנַאלק --- יבל ריסכ חתרי,

 -עג ןיימ ,ץרַאה ןיימ לסעק ַא יו טזיורּב סע -- (109 'מונ ,דימּת תלוע)

 טכַאמש ךיא ןוא המשנ ןיימ טקנעּב םיא ךָאנ .ןזָאלרַאפ ךימ טָאה רעטּביל

 ןיימ ,רעּביל ןיימ -- ןסעגרַאפ ךימ וטסָאה סָאװרַאפ .שינעגנעפעג ןיא

 -דנַאלּב ךיא וט ןגעוו עלַא רעּביא !טסיירט ןוא גנונעפָאה ןיימ ,עציטש

 ,דניירפ ןיימ ןעזעג טינ ריא טָאה יצ :ןנערפ ךיא וט רערעדנַאװ עֶלַא ,ןעשז

 קנַארק ןיּב ךיא -- םיא טגָאז ?רעצרעה עֶלַא ןופ דיירפ יד ,ןטּבילעג ןיימ

 = ""?ןליטש ןצרַאה ןיימ ןופ םַאלּפ םעד רע טעװ ןעוו ,ןנַאז רע לָאז ,עּביל ןופ

 !ןגיוא עניימ ןופ טכיל וד ,דניירפ ןיימ --- רעכיג סָאװ םוק ,ךא;

 ןטסורּב עניימ וצ ,ןטסורּב עניימ ֹוצ םוא רעק !גונעג ,לגָאװ ןיא ןייז גונעג

 ידש ןיכ !יד דודנ יד) "'!ןגיױא עניימ ןופ טכביל ו , ,דניירפ ןיימ ,םוא רעק

 .(!יניע דמחמ דוד ,בוש ידש ,בוש

 ןייז ןופ ןצפיז יד וצ ביוט טינ טּבייִלּב ''רעטּבילעג,, רעד ןוא

 ןיימ ,טינ ןייוו, .ןייש דנצייר יױזַא ךָאד זיא עטבילעג יד ,"עלעּבייט,

 -רעדנּוװ ױזַא ךָאד ןענייז ןגיוא ענייד ,ןרערט ןייק טינ סיגרַאפ ,עּביל

 ןופ רעסיז !ןעגנַאפעג ץרַאה ןיימ וטסָאה קיִלּב ןקיצנייא ןייד .טימ .ןייש

 רוּפרוּפ ןופ רענעש !םעטָא ןייד ןופ ךיורייוו רעד זיא ןענייוו עטסעּב יד

 םוק ךיג .עּביל ןייד רימ זיא תורצוא עלַא ןופ רעּביל ,ןּפיל ענייד ןענייז

 רעק -- רעדנעל עדמערפ ןיא ןעשזדנַאלּב וצ גונעג !עּביל ןיימ ,רימ וצ

 ןטיימורט טימ !ענייש וד ,עּביל וד ,םוא רעק רימ וצ -- םייה ןייד ןיא םוא

 .."ןסיוו טינ טנלע ןופ ןיוש רעמ טסעוו---דיל ןייד ןלַאש זָאל סעפרַאה ןוא

 ןיא ןייז ןיוש גונעג -- !יפחרת ןק לא ןקמ -- תדדונ ךל המ ,יתנוי

 דייז ןיא .טסענ וצ טסענ ןופ ןעשזדנָאלּב גונעג ,ןיימ עלעּבייט וד ,לגָאװ

 -םיל ,דניירפ ןיימ ,רעטסעווש ןיימ ,ןדיילקנָא ךיז וט רעינַאּפש ןיא ןוא

 ,9/ 'מונ ,"דימת תלוע, 1

 ,תוביתנ יכלוה םכל אנ יתלאש 2

 ?תובבל תדמח יקשח דוד םתיארה

 תובהא תלוח ינא יכ ול ורמא

 .תובהל ישא טיקשי ינמ יתמ

 רעד עכלעװ ןיא ,רעדיל לָאֵא עסיורג יד רעסיוא ,11 'מונ ,"דימּת תֹלועָא 8

 ןיש סַארַאגַאנ ןרעװ םנָאמרעד ךיוא ףרַאד ,"עלעגייט ביל; ןייז טגניזַאב רעטּבילעג

 ןיא ךיז טרעלקרע רָאַּפ עטּבילעג סָאד ןכלעװ ןיא ,"ינגל יאוב הלעי הלעי, דיליןטעוד

 .עּביל רעיירט רעקיטייזנגעק
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 ,עטייזעצ סָאד קלאפ סָאד ןעלמאזרַאפ ךיא לעוו ךיילג !ןיימ עלעבייט

 .1 "!ןיימ וד הלּכ ,לרעטסעווש ,רימ וצ ךיג םוק

 -רַאפ ,ייּברַאפ ןיוש ןענייז געט-רעיורט ענייד --- ומלש ךלבא ימי,

 ןייד טָאה סָאװ ,דנייפ רעד זיא טרעטעמשעצ ןוא ,ןדייל ןופ ןרָאי יד ןסעג

 ,ןידניירפ ןיימ ,רימ וצ םוק !ןידניירפ ןיימ ,רימ וצ םוק ;טרעטשעצ םייה

 םוק ,ייוו ןייד זיא ןסעגרַאפ םינ ,ןכָארּבעצ ץרַאה ןיימ טָאה לגָאװ ןייד

 גנונעּפָאה עטסנעש וד ,ןרעקמוא וט ןֹורצּב ןייק !ןידניירפ ןיימ ,רימ וצ
 ןיימ ,רימ וצ םוק ,ןלַאשרעד דילדננַאזעג סָאד גנוניֹוװ ןיימ ןיא לָאז !ןיימ
 --- ןקיש לאוג ןייד לע ךיא ,ןליפרעד ךיא לעװ גנַאלרַאפ ןייד !ןידניירפ
 ןיימ ,רימ וצ םוק !סיז ױזַא דימ ןענייז סָאװ ,רעדיל ענייד רימ עשזיגניז
 | 2 וויזַאא ןידניירפ

 גנוזיילרעד ןופ גָאט רעד ננוזיילרעד ןופ גָאט רעד טמוק דלַאּב,
 ןיא ןעור םוק --- דנייפ ןשיווצ ןטכַאמש וצ גונעג .טולּב קידלושמוא רַאפ
 !ןיימ וד עטּבילעג ,םעטָא םימשּב ןייד טימ ןָא ךימ קנירט .סיֹוש ןיימ
 -ןייא ןיימ וד --- רעדיל ענייד רימ גניז ,עמיטש עסיז ןייד ןרעה ךימ זָאל
 וצ ריד ךיילג םוק ךיא --- דיל-?ּבוי ןייד גניז .עטשטניוועג ,עּביל ,עקיצ
 טימ ,ריד וצ עּביל ןיימ זיא יירט .תולנ ןגנַאל ןופ ךיד ןזיילרעד ,הליה
 ןוא ,ךיא ?עװ טנגוי ןייד ןעײנַאּב ,ןריצַאּב ּפָאק ןייד ךיא לעוו ןיורק ַא
 .3 ""?ָאװק ןשירפ םעד ייּב םיוּבנדייװ רעד יו וטסעוו ןעילּב

 -ענ רעד טגניזַאּב ,ןעגנוכיײלגרַאּפ ןוא רעדליּב עשיחרזמ ןייר ןיא
 גנוצעזרעּביאדעזָארֿפ ַא ,+ רעטּבילעג ןייז ןופ ןח ןקידפושיּכ םעד רעטּביל
 ףעטרַאצ רעזעיצַארג רעד ןנעוו םירגַאּב ַא ןּבעג וצ דנשטשמיא טינ זיא
 :ןפָארטס עקידוועליּפש ,עשילַאקיזומ-שינַאמרַאה ענױזַא ןופ ,םייקנייש

 תולנדנכ המויא --- המיענ ךידוד ופי
 . ,תולהאו רמ ךפא --- חירו ףוצ ךיתפש
 תולכשאל ךידש -- המד שורבל ךתמוק םור
 תוליאב וא תואבצב -- תיבצ ךמדא ימ לא

 -ַאנַאנ יד ןרירעמיש ןעוט ןייוו ןטסעּב ןופ רעכעּב רעקידלקניפ ַא יו
 "וצ עראברעדנווו ןופ ןדאקסַאק עקיברַאפליפ ערעייז טימ ןפָארטס עשיר
 ; ןעגנַאלקנעמַאז

 16 'םונ ,ןטרָאד 1

 ,660 'םונ ,ןטרָאד

 ,"יניקשה בוטר בומה ןייפ ןומופ םעד סיוא
 ,ערעדנַא עליפ ןוא 104 ,101 ,100 ,94 ,55 'םונ } "רימּת תלוע,
 ,159 'םונ ,"רימת תלוע,

 שש = 0
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 !ימע אנ יאוב הנידע --- המיעגו המימת ,המימי

 ימוק הניחתו הנרב --- המינפ ךלמ תב הדובכ

 ימא ךיתארק ךיתבהא --- המודק יתיער יתוחא

 1 ..ו"זַאא הפודרו הפודה הפוזש

 סטרַאגַאנ ןיא ןרעוו טקרעמעגנָא ףוס םוצ זומ ךירטש ןייא ךָאנ

 רעד רעדליּב עשיטָארע ערעסָאװ ןיא ןעזעג ןּבָאה רימי  ,ןפאש ןשישטעָאּפ

 יד ןוא ,תובהלתה דעזעיגילער ןופ סָאטַאּפ ןשיטפימ םעד טרעדליש רעטפיד

 "םיוא ןוא חישמ םנופ ןעניישרעד ןקידלַאּב םעד ףיוא גנונעפָאה עקיטכיפ -

 טרַאגַאנ םוט םילּבוקמ רעתפצ יד ןופ טסיינ םניא ךיוא רעּבָא ..רעזייפ

 עכעלניילק עריא טימ טלעוו העשידרע רעד ןופ םייקיטשינ יד ןגָאלקַאּב

 ענייז ןרָאי עגנוי יד ןיא ךָאנ .הטרח ןוא הבושּת וצ טפור ןוא ,ןרענַאּב

 רעד ןגעוו ''לבּת תקחשמ ,, עמעָאּפ עשיטקַאדיד ַא טסַאפרַאפ ַארַאגַאנ טָאה

 זיא עמעָאּפ רעקיזָאד רעד ןיא 5 הזה-םלוע םנשטנעמ םנופ טייקיטשינ

 רעקידרעטעּפש רעד ןיא טשרע ;?ליפעג תמא יו קירָאטער רעמ ליפ רעּבָא

 ויטָאמ רעקיזָאד רעד טניפעג ןפַאש ןשיטעָאּפ  סַארַאנַאנ ןופ הפוקּת

 עשיגעלע ןוא תוליפּת עקיצרַאה לָאצ רעצנַאג ַא ןיא גנַאלקּפָא ןקרַאטש ַא

 ךָאנ טציא זיּב ןייז טכיזניה רעד ןיא זיא שיּפיט סרעדנוזַאב 8 רעדיל

 -םגנַאפנָא רעשילָאכנַאלעמ רעד טימ + דיל שינעלע טכעלטנפעראפ טינ

 טפָאלש סע ,שטנעמ רעד טלמערד סע --- "'רבג ןושי ,רבנ םוני; :עפָארטס

 זיולּב זיא רע ןוא --- טור רע טניימ רע .רעגעלענ ןייז ףיוא שטנעמ רעד

 "רַאפ ךיילג טרעוו ןוא ןעלגולפ .ןָא טילפ סאוו ,ןטָאש רעכעלקילבנגיוא ןא

 ."ןדנּוווש

 "עג ןפָארטס ּבָאה ךיא -- .''!םיריהזמ ההוזכ םירוט יתינבו;

 ךיז ןגעוו ץלָאטש טימ טנָאז --- גנַאגפיוא-ןוז רעד יו ןענייש סָאװ ,ןפַאש

 ,ּביולננייא אזַא ףיוא טכער טָאהעג טָאה רעטכיד רעד ןוא .רעטכיר רעד

 "'?ארשי תיראש , ןוא ''לארשי תורימז , ןופ רעפעשַאּב םעד ןופ ןפָארטס יד

 -סיימ עסיורג יד ןופ תומילש יד םרָאפ רעלופטסנוק רעייז טימ ןביירגרעד

 ,תובהלתה עשיטקימ יד . הפוקּת רעשינַאּפש-שיּבַארַא רעד סיוא רעט

 יד ,ןכעלּברַאטשמוא ןוא ןקיּבייא םעד ךָאנ גנַארח רערַאּבליטשמוא רעד

 .28 'םינ ,"םינומוּפ, 1

 וצ ךיז םדנעװ רעטכיד רעד ,(171--169) "לארשי ימימה ןיא טכעלטנפערַאפ 5

 ,ינושלו יכח הגחי 'תמא יכ ,יתצע ומל ומדו ומוק ,יתוחאו יתלמ עומש ועמש, :רוד ןייז

 הארילו המלכל ןובהאת ודובכ רׂשא ויתודומהו לבת תוזבהל תאזב אנ ינונחבו ינועמש

 ,"הימוח חישנ הירכנ קיחב קחצלמ קחרתהל ,המ ילב לע והלות ארונהו דבכנה םשה תא

 | י"א 40 ,38 ,27 ,26 ,24 'םונ ,"שרוח תלוע, עז 8

 יו 13 'םונ ענַאלײּב ןיא תומילשב סע ןעגנערּב רימ 4
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 ןכיג סָאװ ,ןעגנוּבעלרעּביא ןוא ןליפענ עפיט ןופ סעילאווכ עשימרוטשי

 -ַאנ טּביוהרעד ץלַא סָאד -- רעדליב עטלוּב עקיּברַאפליפ ןיא סיוא ךיז

 טינ ןוא .ךייה רעקידנטיידַאּב ץנַאג ַא ףיוא ןעגנופַאש עטסעּב סארַאג

 יי יד ייּב רעטכיד רעטסטנילאּב רעד ןרָאװעג ַארַאגַאנ זיא טסיזמוא

 יר יו רעלוּפָאּפ רעקינייוו טינ ןרָאװעג ןענייז רעדיל ענייז ןוא ,חרזמ ןיא

 גהנמ , ןיא ךיוא .יולה הדוהי ,רעטכיד סנויצ ןסיורג םעד ןופ םיטויּפ

 יד ייּב ךיוא ,ןעגנורהעגניירַא קידנוחצינ רעדיל סַארַאגַאנ ןּבָאה ''זנּכשא

 ןוא ,טרעּפכַאענ ןוא טּביױלעג קשמד ןופ רעטכיד רעד זיא ןדיי עשיזנּכשַא

 טימ טרעוו ?אוימלעו םלע ןובר הי, ןומזּפ רעשיעמארַא רעטפירַאּב ןייז

 .ןעגנוזע. תודועס-שלש וצ תובהלתה

 -רעּביא ןּבָאה םינטייּפ עליפ .לוש עצנַאג ַא ןפַאשעג טָאה ַארַאנַאנ

 רעייז יו ןּבָאה ייז ךיוא 1 חסונ ןייז טיול טעטכידעג ,ליטס ןייז ןעמונעג

 רעטנַאּפשעג טימ ייז ןּבָאה עלא ,חישמה תַאיּב ןגעוו ןעגנוזעג רעטסומ

 ...הלואג רעקידלַאּב רעד ףיוא טרַאװעג דלודעגמוא

 עזומ סארַאגַאנ טָאה עניטסעלַאּפ ןוא קשמד ןיא ןיולּב רעּבָא טינ

 ןפיוא ,ןמיּת ןטייוו םעד ןיא וליפַא טרעיינ ,גנַאלקּפָא ןפרַאש ַאזַא ןענופעג

 ןיא זיא "'ןוּכשי דדבל םע,, ןַא .?זניא-ּבלַאה ןשיּבַארַא םעד ןופ קע ןקידמורד

 ןיא ץוביק רעשידיי רעקילָאצניילק רעד ןעוועג תורוד עגנַאל ןופ ךשמ:

 טסוװעג טינרָאג יו טעמּכ ןעמ טָאה טייצ רעטסיינ רעד ןיא זיּב .ןמיּת
 טשרע .ןדיי רענמיּת יד ןופ בצמ ןלערוטלוק ןוא רעגייטשסנּבעל םעד ןגעוז
 טָאה ,;ןמיּת רעּביא עזייר ןייז ןּבירשַאּב טָאה ריּס בקעי יו םעד ךָאנ
 -ארייא עקינייא ;בושי רענמיּת םעד וצ סערעטניא רעד טקעוורעד ךיז

 -רעדיל עכעלטּפירשטנַאה ןּברַאװרעד דלַאּב ןּבָאה ןקעטָאילּביּב עשִיעּפ
 ןפוא ַאזַא ףיוא ּוװ ,ןמיּת סיוא ןטּפירקסונַאמ ערעדנַא ןוא ןעגנולמַאז
 זיא'ס ןכלעוו ַא ןעמוקַאּב וצ טייקכעלגעמ יד ןרָאװעג ןּבעגענ ןטשרע םוצ זיא
 .ןדיי רענמיּת יד ןופ ןפַאש ןלערוטלוק םעד ןגעוו ףירנַאּב

 ןיא טּבעלעג ןריי רענמיּת יד ןּבָאה תורוד עגנַאל ןופ ךשמ ןיא
 רעייז ;תופידר ןוא תוריזג ערעווש ןענַאטשעגסױא ,טיונ ןוא תוקחד

 אמונ ַארַאנַאנ טָאה רעריל ענעּפַאשעג רעטסומ ןייז םיול עכלעזַא ןופ עקינייא 1
 .ַאנ ןופ םימויּפ ךס ַא ,(13 'םונ ,ענַאליײּב עז) "לארשי תיראשפ ןייז ןיא ןעמונעגנײרַא
 ,עטוקלַאק) "םינומופ רפסע ןעגנולמַאז יד ןיא טקורדענּפָא ןענײז רעגלָאּפכָאנ סַארַאג
 .צעל רעד ןיא .(1885 ,םילשורי) "בקעי לניא ןוא 1872 ,םינומ) "הרמז יריש/ ,2
 ןעועג ןיוש ןענייז סָאװ ,םינומוּפ ןוא םיטויּפ ליפ םקורדענרעּביא ןענײז גנולמַאז רעמ
 ,רעכַאּב עז ,םעד ןגעװ תוכירַאּב רעמ ,םילשורי ןיא רעירפ רָאי ןעצ םימ םכעלטנפערַאפ
 ,2234--221 ,60 ,טעּברַא ,םיצ

 ,148--111 ,| ,ריפס ןּבאא :עז *
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 "רעדיל ןיא -- ןֹוא םירפס-הלבק ןיא ןענופעג ייז ןּבָאה טסיירט עצנַאנ

 ןוא גנולמַאזרַאפ רעדעי ףיוא רָאנ ,הליפת-תיּב ןיא זיולב טינ ,גנַאזעג

 יד ייּב ןרעוו ,תונותח ףיוא טרפּב ,חווצמ-רּב ,הלימ תירּב ַא ףיוא ,החמש

 -ננייא טימ רעדיל עכעלטלעוו ןוא עזעיגילער עליפ ןעגנוזעג ןדיי רענמית

 רַאפ רעדליּברָאפ ןוא ןרעטסומ עטככעה סלַא .1 םינוגינ עקיצרַאה עקיטרַא

 רעשינַאּפש רעד ןופ רעטכיד עשיסַאלק יד ןטלָאנעג ןּבָאה רעדיל ערעייז

 -;ולמַאז-רעדיל ערעייז ראפ ןּבײרשּפֶא ייז ןגעלפ עּביל סיורג טימ .הפוקת

 ןּבא םהרבַא ןוא השמ ,יולה הדוהי ,לוריבג המלש ןופ רעדיל עליפ ןענ

 ןענעכייצ ,ןפַאשעג ןּבָאה אפוג ןדיי רענמיּת יד סָאװ ,רעדיל יד ,2 ארוע
 ײכַארּפשיײיװצ רעייז -- טַײקיטרַאנגייא רעשיּפיט רעייז טימ סיוא ךיז

 רעשינַאּפש רעד סיוא רעטכיד ערעדנַא עקינייא ןוא יולה הדוהי .טייק

 ןיא ןטכעלּפנייַא לָאמַא ןגעלפ (ַא"א קידצ ןבא ףסוי ,יזירחְלַא) הפוקּת

 יב .טקעפע ןסיוועג ַא ןכיירגרעד וצ ידכּב ,זרעפ ןשיײּבַארַא ןַא רעדיל ערעייז

 -ּבעה יד ןענייז ייז ייּב .שרעדנַא רָאג סעּפע רעּבָא זיא רעטכיד רענמיּת יד

 ןפַאש ייז זַא ,ןסקַאוועגפיונוצ גנע ױזַא ןכַארּפש עשיּבַארַא יד ןוא עשיער

 -ַארַא ןוא עשִיערּבעה ןּביירש ייז רָאנ טינ :ןעמַאזוצ ןכַאוּפש עדייּב ףיוא

 עכלעוו ןיא ,רעדיל עקיכַארּפשייווצ ךיוא ןפַאש ייז --- רעדיל עשיב

 .ןרעדנַא םעד ךָאנ רענייא ךיז ןעלטייק ןזרעפ עשיּבַארַא ןוא עשיערּבעה

 ןייק ןזיוװַאּב םינ ןדיי רענמיּת יד ייּב רעּבָא ךיז טָאה ה"י {ט17 םעד זיּב

 סאו ,םינזרח ןעוועג ץלַא ןענייז סָאד ;רעטכיד רעטּבַאנַאב תמא ןייא

 םנופ םימרעדניא טשרע .ןרעטסומ עדמערפ טכַאמעגכָאנ זיולּב ןּבָאה

 רעלופטנַאלַאט ַא "ןמיּת יררושמ ,, יד ןשיוצ סורַא טערט ה"י ןטנצעּביז

 ,רעטכיד רעקיזָאד רעד עקַאט ןוא .לוש עצנַאג ַא טפַאש סאו ,רעטכיד

 רעקרַאטש רעד רעטנוא ךיז ןעניפעג ,רעגלָאפכָאנ ענייז טימ ןעמַאזוצ

 ףסוי ןֹּב (םלאס) םלש .ןפַאש ןשיטעֶאּפ סַארַאנַאנ לארשי ןופ העּפשה

 .רעטכיד רעקיזָאד רעד טסייה אתשמ דולי יזיכש-לא

 ץנַאג רימ ןסייוו רעטכיד רענמיּת ןקיזָאד םעד ןופ ןּבעל םעד ןגעוו

 ףיֹוא רע טָאה טייקכעלנעזרעּפ ןוא רעלעטשטפירש סלַא .םיטרּפ קיניײװ

 ןייז ןעמ טָאה ןּבעל םייּב ןיוש זַא ,םשור ןקיטלַאװג ַאזַא טכַאמעג רוד ןייז

 עטסרַאּברעדנּוװ יד ןוא ,טריצַאּב סעדנענעל עשיטסַאטנַאפ טימ ןעמָאנ

 ןיא םיא ןגעוו ןעמ טלייצרעד ,גָאטיירפ ןדעי .טלייצרעד םיא ןנעוו םיסינ

 ןוא ,לארשייץרא ןייק ןעגנַאלרעד ךיז ךרדה תציפק ךרוד רע טנעלפ ,ןמיּת

 .1914 ,'ןעדוי ןעשיטימעי רעד עננעועגג ןָאולעדיא .צ ,א עז 1

 יעג םיהעגפיוא יא'ס סָאװ ,ןעקנַאדרַאפ וצ סע ןעמ טָאה ןדיי רענמיּת יד 2

 ,1886 ןיא םכעלטנפערַאפ טָאה סרעגײא ,' ןכלעװ ,"ןַאװיד, םארזע ןּבא םהרבַא ןרָאװ



 טו9 ןדיי יב רומַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד
' | 

 ןיא לֵָאמ שרעדנַא ןַא ןוא ,םילשורי ןיא לָאמַא תּבש ןעגנערּברַאפ טרָאד

 רעטייװ רע טגעלפ ,טכַאנוצ-תּבש ,הלדבה ךָאנ ןוא ;ןורבח ןיא יצ תפצ-
 יררוצ טינלמ עֶלַא ,ןמיּת ןיײק ןעלקעּפרעּביא קירוצ ךיז ךרדה תציפק ךרוד
 ייז טנעלפ רע םערָאװ ,תוומ תמיא ןּבָאה ארומ םיא רַאפ ןגעלפ לארשי
 ןעוועג ךיוא זיא רַאּברעדנּוװ .םירוסי עטסערג יד טימ ןפָארטשַאּב רעווש
 ץצנַאג זַא ,קרעװ ליפ ױזַא טסַאפרַאפ טָאה רע .טפַארק-סגנופַאש ןייז
 עקיטלַאװנ אזַא ןגָארטרעד טנָאקעג םיוק ןּבָאה ןעלזייא טרעדנוה יירד
 ףיוא .תפומ-לעּב רעסיורג רעד ןּבילּבעג רע זיא טיוט ןייז ךָאנ ךיוא .אשמ
 סױא ןוא דימּת-רנ א םויה-דע טנערּב ,ריּפס בקעי טליײצרעד ,רבק ןייז
 ןעוו ןוא ,רבק ןייז ףיוא ןייז ?לּפתמ עקנַארק ןעמוק דנַאל םנופ ןקע עלַא
 ןופ טלעווק סָאװ ,רעסַאװ םעד טימ ךָאנרעד ךיז טשַאװ רעקנַארק רעד
 -אד רעד טָא ןוא .טלייהעג ךיילג רע טרעוו --- רבק סיזיבש ייּב לייה רעד
 עיגי ַא ןעוועג וימי ?ּכ זיא ,חדגַא יד טלייצרעד ,תפומ-לעּב רעסיורג רעקיז
 .יירעבעוו ןופ ןעוועג סנרפמ ךיז ,םיּפּכ

 ןיולּה ןעמוקַאּבסױרַא ןעמ ןָאק םיטרּפ עשיּפַארגָאיּב עיונעג עקינייא
 סרעטכיד םעד ןיא אּתשִמ זַא ,רימ ןסייוו ייז קנַאדַא .קרעוו סרעטכיד םנופ
 ןּבעֶל) טרָא-סטרוּבעג ןייז ןופ ןעמָאנ רעד --- יזיבש ןעמָאנ-ןעילימַאפ
 וימי בור .2 1619 ןיא ןעזרעד טלעוו יד ןטשרע םוצ טָאה רע ּוװ ,(זיעט
 ןיא) הענצ ןיא ,ןמיּת ןּופ טָאטש-ץנעריזער רעד ןיא טכַארּברַאפ רע טָאה
 טייצ קיטש א ,טנייש סע יװ ,רעּבָא טָאה רע ;(?זוא יז טסייה ׁשיערּבעה
 םענייא ןיא ךיז טגָאלק רע לייוו ,דמערפ רעד ןיא ןטלַאהּפיוא ךיז טזומעג
 :רעדיל ענייז ןופ

 פזוא ינב תמכח יתעמש

 ,לןגנ ןמכ יביוא ןיב ינאו

 -עדיל ענייז ןשיווצ לייוו ,1079 ךָאנ זיעט ןיא רע זיא ןבוָאטשעג
 ןּכָאה ןדיי רענמיּת יד סָאװ  ,שווריג םעד ףיוא ךילנָאלק ַא ךיז טניפענ
 ,רָאי ןקיזָאד םעד ןיא טּבעלעגרעּביא

 ןייז ךיוא טָאה ,?ּבוקמ רעסייה ַא ןײלַא ,רעטָאפ סרעטכיד םעד
 רענעי ןוא ,רּתסנה תמכח רעד טימ טנעקַטּב ןרָאי עגנוי יד ןיא ךָאנ ןוז
 ןעמָאנ ןטימ הרוּת ףיוא שוריּפ ןשיטסימ א טקידנעראפ רָאי 2/ וצ טָאה
 טנעקאּב רעטשרע רעד טָאה סָאװ ,םולש .ג רעשרָאפ-הלּבק רעד .''םימי תדמח ,

 ןעמָאנ רעד יא אּתשִכ זַא ,םליצרעד רע תעֶּב תועט ַא םָאה ריּפס בֵקעי 1
 ,רעמומ סרעטכיד סםנופ

 .600 ,ש|װ 3 ,עידלּפָאלק .יַצנע רעשיסור.שידײ רעד ןיא ךיוא רימ ןעניפעג עסַאד עשלַאפ עקיזָאד יד .ח"י 6 ןיא םכעלעג טָאה יזבש זַא ,ןָא םויװ רע תעַּב ,תועט ַא רעדיװ טָאה ריִּפס 2
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 ךָאנ זיא יזיבש זַא ,רעטנוא טכיירטש ,1 רפס םענעטלעז רעייז ןקיזָאד םעד טימ

 ,םילבוקמ רעתפצ יד ןיפ ערעק רעד טימ טנַאקַאּב ןעוועג טינ טלָאמער

 םעד ןופ העּפשה רעקרַאטש רעד רעטנוא ןשנופעג ךיז רע טָאה רַאפרעד

 ידוג, רעתפצ יד ןופ זיירק-עעדיא םעד ןיא טּבעלעג טָאה סָאװ ,רעטכיד

 ןגעוו .ַארַאנַאנ לארשי ,''לארשי תורימז , ןופ רעסַאפרַאפ םעד ,''י"ראה

 תורע ןגָאז ןדיי רענמיּת יד ייּב טעטירַאלוּפָאּפ רעסיורג סַארַאנַאנ ?ארשי

 ןּבירשעג ןענייז סָאװ ,ןעגנולמַאז-רעדילי עכעלטֿפירשטנַאה עטיהעגפיוא יד

 ערערעמ ךיז ןעגיפעג ייז ןופ ןדעי ןיא .ה"י ןט17 םעד ןיא ןמיּת ןיא

 ,עיצקעלָאק-יבּכרה רעד סיוא גנולמַאז-רעדיל רעד ןיא ןוא ,,רעדיל סָארַאנַאנ

 ,ןזיוועגנָא שוריפּב וליפַא זיא 4 טצונַאּב ךיז ןּבָאה רימ רעכלעוו  טימ

 ןופ עקינייא ."'לארשי תורימז , ןופ ןּבירשעגּפָא ןענייז רעדיל עקינייא זש

 ןּבָאה ןדיי רענמיּת יד זַא ,טּבילַאּב ױזַא ןעוועג ןענייז רעדיל עקיזָאד יד

 -םיד רענמיּת ַא ןַא ,רעכיז ןעוועג ןענייז ןוא ,ענעגייא רַאפ טנכערעג ייז

 טבַארּבעג רעשרָאפ עקינייא ןליפַא טָאה סָאד .טסַאפױַאפ ייז טָאה רעט

 סַארַאגַאנ "ןמיּת יריש ,, יד ןשיווצ ,?שמל ,ןענעכער ייז ןוא ,תועט םוצ

 טעטירַאלוּפָאּפ עכעלסילשסיוא עקיזָאד יד .* "יניע תנש דדי , ריל ןייש

 רעשיחישמ-שיטסימ רעייז רָאנ טינ ןעקנַאדרַאפ וצ רעדיל סַארַאגַאנ ןּבָאה

 -ַאֹּב טזומעג טָאה סָאװ ,םטיר ןשידָאלעמ רעייז ךיוא טרעיינ ,גנומיטש

 וצ השלוח ַאזַא ןּבָאה עכלעוו ,ןדיי רענמיּת יד ייּב ןעמענסיוא סרעדנוז

 סָארַאגַאנ סָאװ ,טינ שודיח ןייק רַאפרעד זיא סע .גנַאזעג ןוא םינונינ

 ןשיטעֶאּפ םעד ףיוא העּפשה עקרַאטש ַאזַא טאהעג טָאה עזומ עשיטסימ

 .יזיבש םלש ?ּבוקמ םעד --- רעטכיד ןטסעּב רענמיּת םעד ןופ ןפַאש

 זַא ,רעדיל עשיּכַארַא ענייז ןופ םענייא ןיא ןָא טזייוו אפוג יזיבש

 ןוא ,ןזיװַאּב עזומ יד םיא וצ ךיז טָאה ןרָאי עגנוי ץנַאג יד ןיא ןיוש

 ןַארַאפ זיא ןדיי רענמיּת יד ייּב .ןּביירש וצ רעדיל ןעגנַאפעגנָא טָאה רע

 טנזיוט 15 יװ רעקיצניװ .טינ טסַאּפרַאפ ןּבָאה לָאז יזיבש זַא ,עדנעגעל א

 ןייק רעּבָא זיא סע ,אמזוג עקידלַאװג ַא ךעלריטַאנ זיא סָאד .4 רעדיל

 רעכַאּב .וו .רעטרעדנוה יד ןיא ןלייצ ןעמ ףרַאד רעדיל סיזיבש זַא ,טינ קפס

 רעד עיזעָאּפ עשיּבַארַא דנוא עשִיערּבעה יד , עיּפַארגָאנָאמ ןייז ןיא טינ

 .רעריפ סיזיבש טרעדנוה ייווצ .עּפַאנק ןופ רעטסייר א ''סנימעי ןעדוי

 יוניט

 ,212--266 ,ש ,"רפס תירקא 1

 ,14 'םונ ,עגַאליײּב עז =(

 עקיזָאד םָאד זַא וליּפַא םניימ ריּפס ,י 1159 ,װ ,"חלשהפ ןיא ןילעי ,ד ,עז 8

 6111 ,} ,ריפס ןּבא) טסַאפרַאפ יויבש טָאה דיל

 31 | ,"תומושרא ןיא ןָאזלעריא עז 4
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 טכייל ךיז זיא ,קידנעטשלופ טינ זיא רעטסייר רעקיזָאד רעד טייוו יו ףיוא
 -רעריל רעטנַאמרעדנּביױא רעד ןיא :טקַאפ ןקידננלָאפ סיוא ןייז וצ רעשמ

 סיזיבש 17 ןענופעג רימ ןּבָאה עיצקעלַָאקרײבּכרה רעד ןופ גנולמַאז
 -עדנא עלַא יו ,רעטסייר סרעכַאּב ןיא טנכייצרַאפ טינ ןענייז סָאװ ,רעריל
 ןוא עשיערבעה רָאנ טינ ןפירשענ יזיבש ךיוא טָאה רעטכיד רענמיּת ער

 ןורעפ עשיערּבעה ּוװ ,עקיכַארּפשיײװצ ךיוא טרעיינ ,רעדיל עשיגַאדַא
 | | ,1 עשיבַארַא טימ ןדנונעגפיונוצ ןענייז

 ,"םינימה לּכמ , --- רעריל סיזיבש ןענייז ךָאנ טלַאהניא םעד טיול
 ,עשינעמלוסומ ןוא עשידיי ,תוררׂש ענעדיישרַאפ רעדיל-ביול טּביירש רע
 יד ןופ תורובנ יד וליפַא רע טגניזַאּב דיל ןיוא ןיא ;דניירפ ןוא עטנַאקַאּב
 "םיחוּכיו לָאצ *עצנַאנ א רע טָאה ךיוא 2,  רענעמסגירק עשינעמלסומ
 -עילימַאמפ רעד ן1יולפ טינ םיחוּכיװ םיא ייּב ןריפ סע ,ןּבירשעג רעדיל
 םעד טימ סקיוועגיעװַאק סָאד וליפַא רָאנ ,ןטּביײװַאב םינ םעד טימ רעטָאפ
 ייז ןופ רעוו -- תאק גנוצנאלפ רענמית רעלעיצעּפכ רעד טימ ןוא קַאבַאט
 ,טנקסּפ ןוא הרשּפ ַא טכַאמ רעטכיד רעד ןוא ,רעכעלצונ ןוא רעכליּב זיא
 עקיזָאד יד ןיא רעּבָא טינ ,קָאטשניײװ רעד זיא עלַא ייז ןופ רעכליּב זַא
 ייז טימ טינ ,עזומ סיזיבש ןופ טייקיטראנגייא יד ךיז טזייוװַאּב רעדיל
 ענייז טימ רָאנ ,ןמיּת סיוא רעטכיד רעזנוא ןעוועג םש"הנוק ךיז טָאה
 .רעריפ עכעלטפאשלעזעג ןוא / עלַאנָאיצַאנ ,עזעיגילער עשידייישיּפיט
 ,תוליפת (1 :ןּפורג ענעדיישרַאפ ןיא רעדיל סיזיבש ןייַא טלייט רעכַאּב .וו
 -הנותח (4 ,רעדיליסטפַאשלעזעג (8 ,ה"ּבקח םוצ תוחּבשתו תוליהּת (2
 / עשיטסַאדיד (7  ,רעריליעּביל (6 ,ןעגנוטכַארטַאּב עזעינילער (8  ,רעדיל
 הציחמ ַא ןכַאמ וצ רעווש רעייז שיטקַאפ רעּבֶא זיא סע ,וװ''זַאא רעדיל
 יד ךָאד טייטשַאּב םעד ןיא םערָאװ ,רערעדנַא רעד ןוא עּפורג ןייא ןשיווצ
 -םוא טעמּכ םיא ייּב זיא'ס סָאװ ,רעטכיד סלַא ןיזיבש ןופ טייקיטרַאננייא
 תטנּכ רעד ןופ רעטכיד םעד ,ץֹוּביק םנופ ריחי םעד ןלײטּפָא ךעלנעמ
 ןפורגירעדיל עלא יד ,ןשיטסימיזעינילער םנופ עלַאנַאיצַאנ סָאד ,לארשי
 ףךאנ ןעקנעּב טָאד --- גנומיטשדדנורג ןייא ,קנאדענ"דנורג ןייא טקיניײרַאפ
 ַאד ךיז טליפ סע .חלואנ רעקידלַאּב ףיוא גנונעּפָאה עשיטנַאמַאר יד ,ןויצ
 ֿייוו רָאנ ;'!?ארשי תורימז , לעּב םעד ןפ העּפשח עקרַאטש יד קפסיילּב
 ןיא זנוא רַאפ ךיז רע טקעלּפטנַא ,רעטכיד  רעתמא ן8 ןעוועג זיא יזיבש

 ,עשיערבעה 55 םױא םײטשַאג רעטסיײר רעטלעטשטנפיונוצ רעכַאנ ןופ רעד 1
 | ,רעדיל עקיכַארּפשײװצ 52 .ןוא עשיּבַארַא 5

 תיא רעמכיד עשיּבַארַא ןוא הביבס רעֶשיִגָארַא רעד ןופ העפשה רעד ןגעװ 2
 | 447 ,םעּברַא עטריטיצ סרעכַאג עז ,ןיזיבש

 ,33--82 ,ןמרָאר 5
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 טגניז סָאװ ,דימלת רעכעלנייוועג ַא סָארַאגַאנ סלַא טינ ןפַאש ןשיטעאּפ ןייז

 דַאֹּב סלַא רָאנ ,''רעגייטש ,, ןוא ''חסונ, סמענעי דעּביא טרזח ןוא ךָאנ

 ןיא ףָאטש ןטלַא ןצלעמשרעּביא יװ טייטשרַאפ סָאװ ,רעטסיימ רעטבאג

 עטצונעגסיוא ןיוש ערעדנַא ןופ ,עטנַאקַאּב ףיוא ןנײלפױרַא ,ןעמרָאפ עיינ

 ןעמיטניא ןטימ ייז ןּבעלַאּב ,טייקכעלנעזרעּפ ןייז ןופ לּפמעטש םעד ,ןוויטָאמ

 העּפשה יד ןגָאז וצ ךיוא ָאד טָאה סיוועג .המשנ רעשיטעָאּפ ןייז ןופ ?פַאצ

 סָאװ ,ץוּביק ןשידיי רענמיּת םעד ןופ --- הביבס רעקיטרַאנגייא רעד ןופ

 רענייטשיסנּבעל ןטרעדנוזעגּפָא תורוד עליפ ןופ ךשמ ןגנַאל ןיא טָאה

 רימ ןכלעוו ןגעוו ,חסונ ןקיטרַאנגיא ןייז ,םטיר םענעגייא ןייז ןפַאשעג

 ,..קינייוו יֹוזַא םויה-דע ןסייוו

 ןיא ןפַאש ןשיטעֶָאּפ סיזיבש ןיא ךירטש רעשיטסירעטקאראכ רעד

 יַנַאג א זיולּב ןעניפעג םיא ייּב ןעק ןעמ .שובל רעשילָאּבמיס-שיטסימ רעד

 ןטצעגערגעגּפָא ףרַאש ,ןטערקנַאקילַאער ַא טימ רעדיל עשיריל לָאצ עּפַאנק

 "ינפצת לא דוסל ךיא הדיחי שפנ,, רעדיל יד רעגייטש ַא יװ ,טלַאהניא

 רעטכיד רעד טקיטומ ! ןטשרע םניא .''הקובד יתדיחי ןח תלעיּב , ןֹוא

 סיוא רע טסיג *ןטייווצ םניא ןוא ,טָאג וצ גנַארד ריא ןיא המשנ ןייז

 יר ןסעגרַאפ םיא טכַאמ יז זַא ,טרעכיזרַאפ ןֹוא ,חרות רעד וצ עביל ןייז

 רעטכיד רענמיּת רעד .(הקוצמ יתולגב יתחכשו) תולג ןופ ןרייל ערעווש

 ,ןעגנוּבעלרעּביא עכעלנעזרעּפ ענייז ןגעוו זיולּב ןטלעז רעייז רעֶּבָא טדער
 סָאטַאּפ סיורג טימ סיוא טפור טָא .ץוּביק םנופ ,ללּכ םנופ טרעדנוזענּפָא

 טסעפ--* ''!יברע םגו ירחש ודוחיי יבל ךותב ינוק רוצ תבחא , :רעטכיד רעד

 ןוא טייקסיורג ןייז ,רעּפעשַאּב ןיימ וצ עּביל ןיימ זיא ןצרַאה ןיימ ןיא
 ןוא ץוש ןיימ זיא רע ,טכטנייּב ןוא גָאטייּב ןביול ךיא וט טייקיצנייא

 רעד טלַאה שפנה תוכּפּתשה ןשיריל םעד טָא ןוא .ווזַאא גנוטסעפ ןיימ

 םוצ ,ץוּביק םוצ גנודנעוו רעד טימ ןקידנערַאפ וצ קיטיינ רַאפ רעטכיד

 ןוא ,(םכתחמשב ןויצ וריכזה) ןעקנעדעג ןויצ ןיא ןלָאז ייז ,,'שדוק םע,

 רעד ןעגנערּב ייז רַאֿפ טםעוו סאו ,הרושּב רעקיטכיל רעד ףיוא ןטראו

 -עג ַא ןיא לנלונמ לָאמַא טימ טרעוו דיל עשיריל סָאד .יבשת סיוא איבנ

 תוחמש ףיוא ןרעוו ןעגנוזעג ,טנייש סע יו ,טגעלפ סָאװ ,דיל-טטַאשלעז

 ,טָאג ןקידעּבעל םעד גנַאזעגיּביול ַא א רעטכיד רעד טנניז טָא .שיט םייּב

 -רַאפ רעּבָא ןרעו ןפַארטס-סולש יד ;ןפַאשַאּב ןטלעוו עלַא טָאה סָאװ

 רעטלגָאװרַאפ,, רעד ןפלעה רעכיג סָאװ לָאז טָאג ,טעּבעג ַא ןיא טלדנַאװ

 ןיא גנולמַאו;רעדיל רעכעלטפירשטנַאה רעטנָאמרעדנּבױא רעד ןיא ךיז טניפעג 1

 ,עיצקעלָאק- .יבּכרה
 .,155 ,| ,חלשהא ,ןילעי ,ד ךרוד טכעלטנפערַאפ 2
 ,גנולמַאז-רעדיל רעכעלטּפירשסנַאה רעטרימיצ ןביוא רעד ןיא 8
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 עדמערפ רעּביא טרעדנַאװ סָאװ ,ןיּבייל,, יד ןזיילסיוא ןוא ,''רעטכָאט

 סָאד .1 (םיחּתמב הדודנ השיל הדפ ,השורד םילג תבל השיחהו) "ןריט
 םליחו םימשו ץרא, ריל םענייש םעד ןיא רעביא ךיז טרזח ענעגנייא

 יו ןרעדליש רעטכיד רעד טוט ןפָאוטס עלופטכַארּפ ןיא .? ''םידמוע
 ןּביול ןוא ןזיירּפ ןעימ ןרַאש-למיה ןוא ןרעטש עלַא ,סָאמסָאק רעצנַאג רעד
 עקידנלעּבוי סָאד רעּביא ךיז טסייר גנולצולּפ ןוא .ןקיטכעמלַא םעד טָאג
 זידוצ , ;דרָאקַא-טעּבעג ןקידהענכה ןטימ ךיז טקידנערַאפ ןוא ,גנַאזעג-ּבױק
 ,סיוא ןייל -- ''!ועימשי ןחב יל רשבמ לוקבו םידדונה ךשדק םע הדפ
 ;פנָאװ ןיא טרעדנַאװ סָאװ ,סלָאפ טלייוװרעדסיוא ןייד ,רעפעשַאּב ןיימ
 ןודא, ריל שיטטימ ןייז ןיא !לאוג םנופ םיטש יד עביל טימ ןרעה זָאל
 ןייז סיוא טסיג טָאג יװ ,רעטכיד רעד טרעדליש 2 ''המשנ לכ היחמ לכה
 סָאװ ,,הבידנ תֹּב, המכח יד ,הריפס רעטשרע רעד ףיוא דָאנעג סיורג
 ;ןטלעװ עלַא רעּביא דסח ןכעלטעג םעד ןופ ץנַאלג םעד קנַאדַא ט'וינער
 -םופש רעשיטסירעטקַארַאכ רעד טימ ךיז טקידנעראפ דיל סָאד ךיוא רעּבָא
 ןויצ ןיא טרָאד ,דעלנ ןופ גנוּבלַאז יד ,דניירפ ןיימ ,זנוא קיש , :עפָארטס
 .(המלעו רבנ החמשנ ןויצב) '!ןעיורפ ייס ,רענעמ ייס ,ןעיירפ ךיז רימ ןלעוו

 טפָא ץנאנ ךרוד ךיז ןסייר ןיזיבש ייּב ךיוא ױזַא ,ןַארַאגַאנ ייּב יו
 ןדרָאקַא עשימרוטש ךיוא ןעגנונעפָאה עשיחישמ ןופ ןוויטָאמ יד ןשיווצ
 רעד סיוא שוריג םעד טּבעלענרעּביא טָאה אפוג יזיבש .ליפעג-המקנ ןופ
 ןיא ןבירשַאב טָאה רע ןכלעוו ,(לזוא) הענצ טָאטש-ץנעדיזער רעשינטיּת
 יר רע טנַאלקַאב רעדיל ערעדנַא עליפ ןיא ;'יתועמד ליזא ,, עינעלע ןייז
 -?םומ עדליוו,, יר ןופ ןייטשוצסיוא טָאה קלָאפ ןייז סָאװ ,ןרייל ערעווש
 םיבידנ יתלד ולעננ םא,, דיל ןייש ןייז ןיא .(ארפו רדק ינּב) ''רענעמ
 :רעטכיד רעד ךיז טגָאלק ,//ולעננ אל םורמ יתלד

 ,ולהקנ םירבע לכמ -- םיבלכ ילע ובבס יכ
 4 !ולחבה ישטנו יבל -- םיבאז םע היראו ארַּפ

 -נא ןַא ןיא רעטכיד רעז טרעלקרע -- ליומ ןיימ זיא ןסָאלשרַאפ

 ןיימ ןיא טײרּפשעצ ןוא םייזעצ ;פגָאװ ןופ גָאט םעד ןיא -- דיל רעד
 ,ךיא ןיּב ןפרָאװרַאפ --- דניירפ םענעגייא ןַא ןכוז ךיא וט טסיזמוא ,קלָאפ
 ןוא .?''!ּביור ןופ גָאט רעד ךימ טָאה קערש טימ טלופרעּביא ,טמערָארַאֿפ

 ,223 ,ןטרָאד 1
 ,269 ,ןטרָאד *

 ,29 ,ּברַא ,םיצ ,ןָאזלעדיא ךרוד .טכעלטנפערַאפ ךיוא ,,232 ,,ןטרָאד
 ,53 ,.ּברַא ,טיצ רעד ןיא ןָאזלעדיא ךרוד טכעלטנפערַאפ

 ןכסמ נאו דורו םיער הקשהא ,הרװמ ימע להק לכ ,רורג םוי יתמלענא 5
 ,"רודש םוי ינתעיב ,הרושו
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 הצבק ,םירשי תובא רובעב , :טָאג וצ טעּבענ טימ ךיז שהנעוו רעטכיד רעד

 *'!ורוא אב יכ העמשא ,םירבח ןויצ הלענ ,םירוענ דסח הרכזו ,םירוזּפה ?כ

 ,גנונעפָאה ןייז ליפרעד ,קלָאפ ןייד ןופ טשער םעד ,טָאג ןיימ ,םוא רעק

 יר ףיוא ןרָאצ ןייד סיוא סיג ,דנייפ ענייז דיינשרַאפ ןוא קיליטרַאּכ

 ליפ ױזַא רעדניק ענייד ןּבָאה ייז ?ייוו ,םערָא רעייז ךערּבעצ ,םיעׂשר

 ;ןקירדרעטנוא ייז ןעוט ןכעלקילגמוא ןוא ןעמערָא םעד ;ןָאטעג תועשר

 יזיבש רַאפ שיּפיט סרעדנוזַאּב .! '!דניז ערעייז עֶלַא רפס ןיא ןכייצרַאפ

 -ערג יד ּפֶא טשיװ טירָאלַאק רעשיטסימ רעד עכלעוו ןיא ,רעדיל יד ןענייז

 םרעטכיד םעד ןוא הרות רעד ,לארשי תסנּכ רעד ,רעטכיד םעד ןשיווצ ןצענ

 רעטכיד רעד ךיז טדנעו 4 ''למשחו לגלג תולעמ,, ריל םעד ןיא ,עזומ-

 -טעניימ םוא (היער) ןידניירפ יד טגערפ , :טעבענ טימ ןרעפס-?מיה יד וצ

 ךימ טעװ טנייפ רעד ,ןטכַאמש תולג ןיא ךָאנ ךיא לע גנַאל יוװ,, :ןליוו

 ןשיווצ ןצפיז ,רעניד סטָאג ,ךיא לעװ רענעגנַאפעג ַא יװ ןוא ןקירדעטנוא

 עפַארטס רעטייווצ רעד ןיא ''?ןסאה ױזַא ךימ ןעוט סָאװ ,רדק ינּב יד

 ןיימ --- םיא ןופ !ימולש שורדו ,דידי ,םוק,, :"'ןידניירפ,, יד טרעפטנע

 ןייז קלאפ ןיימ רע לָאז ,קילנ ןיימ ןוא ןיעזענ ןיימ טמַאטש --- ,רניירפ

 רעטירד רעד ןיא .(ינומהל וורסח בור ?מגיו) '!ןעקנעש רָאנעג סיורנ

 הלילו םּויו יתבהא קשחּב יכ, :לארשי תסנּכ יד ןיוש טדער עפארטס

 ןייז לָאז ,ןעקנעדעג םיא ןיא עביל טימ ךיא וט טכַאנ ןוא גָאט --- והרכזא

 םיא טוט סע רעוו םעד ןיא טינ ךָאד טסעגרַאפ רע ;ןעמָארטש רימ רעּביא דָאנג
 רע ןאפוג רעטכיד רעד ןיוש טדער ןפָארטס עקידרעטייוו יד ןיא !ןּפור

 -צעל רעד ןיא .ןטעּב דָאנעג סטָאג םוא לָאז יז המשנ רעד וצ ךיז טדנעוו

 טימ ןעיירפ ךיז לָאז יז ,''ןידניירפ,, רעד וצ ךיז רע טדנעוו עפָארטפ רעט

 ;:שטנּוװ ןטיס טקידנערַאפ ןוא ;(חישמ) רלעה ןטלייוורעדסיוא םעד

 סדוד ,רַאה ןיימ זיא ןעמוקעג !ינודא דוד דולי אב :רמאיו ירוצ העני,

 "'!גנילצָארּפש

 אֹוה ,ינואנ אב יכ העמשנ) עפַארטס-גנונעפָאה רעכעלנע ץנַאג ַא טימ

 עקיכַארּפשייװצ סָאד ךיז טקידנערַאפ (ינילעי םילשורי לא ,ינודא דוד דולי

 טימ טרעלקרע רעטכיד רעד ּוװ  ('םסא הסמלא ןצחלא והיא ,, דיל

 ,ןומזפו םיריש העמשא ,סוכו ןחלש ךורעת ןמית ,ןח תרבג יל , ;ץילָאטש

 ,?ןּה תרבנ,, רעקיזָאד רעד ןיא ,''ןומראב הדוד הנפיש סומעת יח ?25 איה

 ,.יתירכתו םהיניואל 'דימשת ,תירחא הל ןתו ךמע תיראש לע ,יהלא ,הבוש, 1

 ,םיעבוק ןויבאו ינע ,םיעירמ ךינבל םה יכ םיעשופ תועורז רבש ,םיעשר לע םעוב ףקשה

 ,"רפסב םתונוע הבתנ
 ,170 ,גנולמַאז רעכעלטפירשטנַאה רעד ןיא *

 ,גנולטַאזירעדיל רעכטלטפירשטנַאה רעד ןיא



 05 ןריי ייּב רוטַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 ןעמַאווצ ךיז ןטכעלפ ,''ןומזפו םיריש,, ןרעה רעטכיד םעד טזָאֿפ סָאװ
 יד ןוא לארשי תסנּכ יד ,עזומ יד :עטּבילעג יירד עלַא סרעטכיד םעד

 ישיש , ריל ןשיטסימ ןגנַאל םעד ןיא רעּביא ךיז טרזח ענעגייא סָאד .הרֹוּת

 ירחש) טכַאנייּב ןוא גָאטייב ץראה ןייז טיירפרעד '"ןירַאה , יד ,1''תרבג

 יז ;רעפעשַאּב ןקיצנייא םעיז ןּביול רע םוט ריא טימ ןעמאזוצ ,(יברעו

 ןייז ןיא ןקעוורעד טוט יז ,ןצפעל ענייז ןופ טראוו .עקידעּבעל סָאד זיא

 ענייז עֶלַא טכיילַאּב ןֹוא ןגָאירַאפ רעיורט ןייז טוט ,טסייג סטָאג המשנ

 רעד טעּב ,טסייג ןיימ,, .(יביתנ יכלהמ הריאמה איה) ןגעטש ןוא ןגעוו
 קיטעז ;ןפַאש ןוא ןטכיד וט ךיא תעּב ,ןקעוורעד ןוא ןקרַאטש וט ,רעטכיד

 עקיניוא-ןייש וד ,קיליווַאּב ;ןטרָאג ןיימ ןופ ןעמולּב יד שירפרעד ןוא

 סָאװ לָאז ;ןטלגָאװרַאפ ןוא זעמערָא םעד עביל ןוא דָאנעג טימ ,(ןיע תפי)

 :הרושּב עקיטכיל יד ןרעהרעד רימ ןלָאז ,הלואנה ץק רעד ןעמוק רעכיג

 טגייטש :ןלַאשרעד ףור רעד לָאז !טײלגַאּב ןוהילא ןופ חישמ זיא ןעמוקעג

 | .?'ןגנאזעג-לבוי ַא טימ ןויצ ןייק ףיוא

 - "ןירַאה,, סרעטכיד םעד טסייה ?"'לרה ינא,, דיל ןקיצרַאה םעד ןיא
 ןייז תעשּכ עּביל סיורג טימ םיא רעביא קידנעטש טּבעװש יז ;הסדה

 ,(ינויגה תעשב ישאר ילע הסכמה ,הסדה תבהא דוסב) ןפַאש ןוא ןטכַארט

 ןצרַאה ןיימ ןיא טסעפ זיא --- רעטכיד רעד טרעלקרע -- עּביל סהסדח,
 נעט ..טירט עקיכליה עניימ טימ תולג ןיא רעדנַאװ ךיא תעּב ןדנוּבענ
 ןיא ןענייז ןעקנַאדעג ןוא ץרַאה ןיימ ,ןעקנעדענ ריא ןיא ךיא וט טכענ ןוא

 ךיא ,ןסעגרַאפ ?נָאװ ןיא ןכַאמ רענעט עּביל יד .ןעגנַאפעג עּביל רעד

 רעדיל ערעדנַא ןיא 5 "גנַאזעג ןיא ןעלּבוי ןעוט ןידניירפ ןיימ טימ

 ןיימ) ''יתמויא , ןוא ''המויא, עטּבילעג ןוא ןירַאה סרעטכיד םעד טפייה

 -- + "תולהת לא ארונל ריש רישל ,יתבהא ררועת יתמויא,, .(ענעּביוהרעד

 -ביופ ַא לָאז ךיא םרעדָאּפ יז ,ןקעוורעד עּביל ןיימ טוט ענעּביױהרעד ןיימ
 5 ''ףומה רהב המויא,, דיל םעד ןיא ,ןקיטכעמלא םעד טָאנ ןעגניז גנַאזעו

 ,ןטרָאד }

 40 ,װ ,םיצ ,ןָאזלעדיא ךרוד םכעלטנפערַאפ 2

 הרשקנ יבבל לע הסדה תנהא 8

 .,םיללוצ ימעפ הלוג ךותב ינאו = |

 חרכזא םיבידנ תב תיברעו תירחש

 ,םילהבנ קשחב ינויערו יבל

 הררועתא דודנמ תורימז םיענב

 ,,,םילהוצ הנירב יתיערו  ינאו

 ,גנולמַאז.רעדיל רעכעלטפיושטנַאה רעד ןיא 4

 ,ןטרָאד *
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 וצ ''רומה רה,, םעד ףיוא ''ענעּביוהרעד , ןייז ייּב רעטכיד רעד טרעדָאפ
 עשיטסימ ץנַאג ןיא .ןעגניז רעפעשַאּב םעד דיל-ּביול ַא טרָאד ןוא ,ןגייטש

 עזומ יד יו ,1 "סדרה חיר, דיל םניא רעטכיד רעד טרעדליש ןּברַאֿפ
 ,ריל טייװצ ַא ןיא ;טכַאנ רעד ןופ טימרעדניא טנוזַאב םיא טָאה

 ;םילג תֹּב -- ''ןירַאה, סרעטכיד םעד ןיוש טסייה ,2''םילג תב הדיחי,,

 ,ביוט יד ןוא ,לארשי תסנּכ יד -- עזומ סרעטניד םעד ןיוש זיא ָאד רָאנ

 סיוא טיירּפש ,ןרעטַאלפ טוט ,הניכש רעד ןופ לָאנמיס רעשיטסימ רעד

 טָאג רַאפ ןטעּב טוט ןוא (תולרוגה ילע) ''תולרוג יד , רעּבִיא לגילפ עריא

 8 .,,,ןקיטבעמלַא םעד

 לעיצעפס ןיזיבש ייּב טרעוו הניכש רעד ןופ לָאנמיס סלַא ביוט יד

 טָאג וװ ,//,הבאת תונומא שיא הדורל הנוי,, ריל שיטסימ ַא ןיא ןעגנוזַאּב

 עלַא ןוא ,רָאּפ-הלּכ-רתח טּבילרַאפ ַא יו טרעדלישעג ןרעוו הניכש יד ןוא

 .+ ןריצַאּב ןוא ןענײשַאּב הלּכ יד ןעוט תוריפס ןעצ

 רעטרעוו עקיזָאד יד טימ --- טשוקענ ךימ טָאה רעוו '!?ינקשנ ימ ,

 --חבהא תוקישנמ ינקשנ ימ ,, .רעדיל סיזיבש עּפורג עצנַאג ַא ןֶא ךיז טּבייה

 -ביד רעד סע טדער סָאד .5 '?שוק-עּביל א טימ טשוקעג ךימ טָאה רעוו

 םעד ךָאנ ןעלמיה יד וצ טצכעל ןוא טקנעּב עכלעוו ,המשנ ןייז טימ רעט

 --- ''רסו הלוג ינאו ינקשנ ימ , .ןעמוקַאב םולח ןיא טָאה יז סָאװ ,שוק-עּביל

 ןמיּת ןיא ,, ;ןּבירטרַאפ ,טלגָאװרַאפ ןיִּב ךיא ןוא טשוקעג ךימ סָאה רעוו

 .ףיל טייווצ ַא ןֶא ךיז טגנַאפ יוזַא---ןגָאלק ןוא ןעמורּב ךיא וט דנַאל םעד

 תסנּכ רענמית רעד ֹוצ רעטרעווטסיירט סימ ךיז טדנעוו רעטכיד רעד

 ןעמוק ,ןזָאלראפ טינ יז טעוװ רעטּבילעג ריא זַא ,ןפָאה ףרַאד יז ;?ארשי

 -ביד רעד ןיא רעכיז ;'חרופ ץיצכ ונחישמ ץיצי, ןעוו ,נָאט רעד טעוו

 ןוניי :רמאמ ידידי יפמ העמשאו חצופ רישו ןויצ רהל הלעא , זַא ,רעט

 יד ךיז טנָאלקַאּב סָאד ,/יתלעגנ ינאו ינקשנ ימ,, "!חלוש ינא והילאו

 -מוא ןיִּב ךיא ןוא ,טשוקעג ךימ טָאה רעװ -- ןמיּת ןופ לארשי תפנּכ יד

 ןמיּת ןיא .ןטכַאמש ךיא וט רדיק ןופ ןטלעצעג יד ןיא ;קיצומש ןוא ןייר

 יבצה ץרא ֹוצ --- ןגױלּפעגקעװַא טרָאד ןופ רעּבָא זיא המשנ ןיימ ,ךיא ןיִּב

 ךימ .טָאה רעוו --- ."'?יתמלענ ינאו ינקשנ ימ , !ןטסולג ןידניא ַא יו יז טוט

 ,ןטרָאד

 ,ןטרָאד

 ,ןטרָאד

 רַאֿפ רעטכיד רעד םלַאה עּפָארטסיסולש רעד ןיא 42 ,.ּברַא ,םיצ ,ןָאולעדיא 3

 ידיו הז ירישב םנ יפ ,דוסב ןיבי שיאל ףסוי דול י ריש הז} :ןזײװּוצנָא קימיינ

 ."הבחר יתעד ישפנ דידי םע יכ ,הבתכ

 ,גנולמַאז רעכעלטפירשטנַאה רעד ןיא ֿפ

 ס8 ףפ =
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 יד סע טמולח סָאד ;!ןליוהרַאפ ןוא ןגרָאנרַאֿפ ךָאד ןיּב ךיא ,טשוקעג

 ןוא ,עּביל ןופ ץַאלַאּפ םעד ןיא ןטּבילעג ריא ייּב זיא יז זַא ,לארשי תסנּכ
 יד טשטנעב רעטכיד רעד .ןעגנונעפָאה עטסנעש עריא ןענייז טליפרעד

 ריל ןייז קנַאשעגישוק סלַא ריא טגנָארט ןוא ,םולח ןסיז ריא ןיא עטּבילעג

 רעדיל-ןגָאלַאיד ךס א יזיבש ךיוא טָאה ױזַא ַארַאגַאנ יו ,1 ןגעקטנַא

 ךַארּפש-תימלוש רעד ןיא סיוא טסיג ?ארשי תסנּכ יד עכלעוו ןיא ,ןּבירשעג

 רעד ןיא זיא שיּפיט .ןטּבילעג ןכעלטעג ריא וצ עּביל עקידנענערב ריא

 ;טרעלקרע עטּבילעג יד ,''קפוד ידוד לוק , ;דילדעּביל סָאד טכיזניה

 ,ידידיל החתפא -- קפוד ידוד לוק

 ;ירוד לא הרמוא -- קוחרמ הנעא

 ירשמ הקנית -- קקותשמ אהת םא

 .ידעלג ירצמ --- קותמה שבדמ

 : טרעפטנע רעטבילעג רעֶד

 !המת המיענ תֵַא --- יתיער השיחה

 ,חמח ?גלגכ תַא --- יתלב םומ ךב ןיא

 .אמא תיב רדח לא --- יתא אנ יכלת

 ףל, :תימלוש ןופ רעטרעוװו יד טימ טרעפטנע עטּבילעג יד ןוא
 | 2 ""!ידוד הורנ

 ןטניפעג רעדיל-עּביל-ןגָאלַאיד עקיזָאד יד טימ טפַאשהבורק רעטנעָאנ ןיא
 סָאװ ,ןזיוועגנָא לָאמ ערערעמ ןייוש ןּבָאה רימ ,רעדיל-חנותח סיזיבש ךיז
 ןכעלטכעלשעג םעד ןּבעגעג ןּבָאה הלּבק ילעּב יד שובל ןשיטסימ ַא ראפ
 םעד ןיא ,עינָאמערעצ-הנותח רעד ןיא ;ּבייװ ןוא ןַאמ ןשיוװצ רעקרַאפ
 רעד ןשיוװצ דנוּב ןקילייה םנופ לָאּבמיס םעד ייז ןעעז ,רָאּפ-הלּכ-ןתח
 ;לארׂשי תסנּכ רעד ןוא ה"ּבקה םעד ןשיווצ ,הניכש רעד ןוא טײהטָאג
 יד ןָא טגָאז סָאװ ,חישמ לש רפוש םעד ייז ןרעה קיזומ-חנותח רעד ןיא
 ןגָארט רעדילד הנותח סיזיבש עֶלַא טעמּכ .הלואג רעקידלַאּב ןופ הרושּב
 -וצ ןּביוא סָאד .רעטקַארַאכ ןשיחישמ-לַאנָאיצַאנ ,ןשיטסימ ןקיזָאד םעד
 יו ,דיל-הנותח א ךיוא זיא ''הסדה תבהא; ךיל עשיריל-שיטסימ עטריט
 : עפָארטס יד תודע םעד ןגעוו טגָאז סע

 חרבח הרישב ,שדוק תדע ,וניּב

 ',םיללכנ הפְחּב הלכו ןתח

 םולחב הלונגס תֶרֶנח נפ קַחִא 1

 .,תמתוח ומכ יריש בתכ

 ,20 | ,'תומושר, ן83 ,| ,ריפס ןּבא 22 7
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 ןת, :ריל"הנותח ןייא ןיזיבש ייּב ןָא ךיז טּבייה רעטנומ ןוא שימרוטש

 ,דניירפ ןייס ,רעכעּב םעד רימ ביג--- ""ידיל סוכה הנת םג ,ירידי ,יל השישא

 רעד טוט ךיילנ רעּבָא 1 "'!טנַאה ןיימ ןיא ּביג ןייוו טימ רעכעּב םעד

 ףוסאי ...הרהמ ומע הָלאֹגי ,הרפשב ןכוש הלאשא ,, ;ןענָאמרעד רעטכיד

 ןיא,, :רעטכיד רעד טרעלקרע דיליהנותח רעדנַא ןַא ןיא ''!ידודנ 2 תא

 עּביל עכעלכיילנרַאפמוא יד ןעקנעדעג ךָאד ךיא וט דיירפ ןופ לָאז םע ד

 .(הרחבנ רשא ןויצ תבהא --- הרכזא לבא -- החמש םוקמ הז) ""ןויצ ןופ

 רע םלוע ןטלמַאזרַאפ םעד רע טנַאמרעד דיליהנותח רעדנַא ןַא ןיא ןוא

 ,םכתרדהב חמשא ,שדוק םע) ןעקנעדעג ןויצ ןיא החמש רעד ףיוא לָאז

 5 ''םינועמ ןכוש דפח הוקא,, דיל ןייז זיא שיּפיט .(םכתחמשב ןויצ וריכזה

 טָאג ייּב טעּב רעטכיד רעד ןכלעוו ןיא ,דיל זעינילער-לַאנָאיצַאנ ַא זיא סע

 ןטימ ,לגָאװ ןייז ןיא קלָאפ ןקילייה םעד ףפליה עקידלַאּב ןקיש לָאז רע

 ךיילג ייז ןוא עטיײרּפשעצ ןוא עטייזעצ יד ןעלמַאזראפ רע לָאז רפוש לוק

 רימ ןרעוו ןפָארטס-סולש יד סיוא טשרע ןוא ;+ ןעגנערּב ןויצ גרַאּב םוצ

 :דיל-הנותח ַא ךיז רַאפ ןּבָאה רימ זַא ,רָאװעג

 םינושש יבל יריכזה הדועת

 ,םידורמה םיינע יחמשו
 םינתחו תולכ שישת זא

 ,םידרו תנשושו בוט ןייב

 דנוּב םעד  שיטקַאפ טגניזַאּב "חישב ללהא,, דיל-הנותח סָאד

 ןייז ,ןויצ תֹּב ,גיניק ןייד וצ גניז,; .לארשי תסנּכ ןוא ה''בקה םעד ןשיווצ

 -עּביל יד גרעּב יד רעביא ןיוש ךיז ןרעה סע !ןעמוקעג ןיוש זיא ףליה

 טָאה ױזַא םערָאװ .הרושּב עקיטניל יד ןָא טגָאז סָאװ ,רשבמ ןופ טירט

 ןזױּפשטנַא ןוא םילשורי ןייק קירוצ םוא ךיז רעק ךיא , :טנָאזעג טָאג

 ריירפ יד .* 'םימחר ןוא דסח טימ ,טּפשמ ןוא קדצ טימ ךיד ךיא ?עוו

 ,הרושּב רעד טימ ןדנוּברַאפ גנע רעטכיד רעזנוא ייּב זיא הלּכױתח ןופ

 :ינׁשּת ןופ איבנ רעד ןעגנערּב טעוו סָאװ

* 

 170 ,גנולמַאז עכעלטפירשטנַאה 1

 ,214 ,ןטרָאד 2

 רפוש לוקב ,םינוכנ ינבישת ןויצ רהל ,םידודנ שרוק םעל ךעשי חלש, 8

 ,"םירוזפה ץבקת

 ,רשבמ ילגר םירהה לע װאנ המ ,,,אכ ךעשי הנה ,.,ןויצ תנ ךלמל ירמו, 4

 יל ךיתשראו ...םימחרב םילשוריל יתבש :'ד רמא הכ : רמאל םימוחינו בוש עימשמ

 | ."םימחרבו דסחבו טפשמבו קדצב



 ןדיי ּיִּב רומַארעמיל רעד ןופ עטנכישלג יד

 ,יבל ילע הלע ןתח שושמ

 1 !יבשת ,הרשב םוק הלכל

 ;מית ןופ רעטכיד רעד סיוא טפור דיירפ טימ ,זַאטפסקע טימ ןוא

 ,ץרא ףנכמ ריש יתעמש

 - * !ץרפ רולי ךלמ :רמוא לוק

 :הרושּב עקיטכיל יר טכיירגרעד ןמיּת ןטייוו םוצ זיּב ןַאד טָאה סָאד
 -סייה רעד ,רעטרַאװעג גנַאל רעד ,ןזיוװַאּב ךיז טָאה רע ,ןעמוקעג זיא רע
 רעד ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה ַארָאּפסַאיד רעצנַאג רעד רעּביא !רעטרַאגעג
 ,.!יבצ יתּבש ,חישמ רעיא ,ךיא :ףורפיוא רעצלָאטש

 ,52 | ,"תוָמושר א }
 . ןטרעהרעד ריל ַא ךיא ּכָאה דנַאל קע ןופ *

 !ןענישרעד זיא ךלמ רעד :הרושב יד ןָא שגָאז םע



 לטיּפַאק ועטסקעז

 יטרָאּפישינַאּפש יד -- ,הלּבק רענַאירול רעד ןופ גלָאּפרעד רעסיורג רעד

 רעטנעצירוטלוק רעשידײ רעײנ רעד -- ,דנַאלרעדינ ןיא ןענַארַאמ עשיזעג

 קחצי -- ,"הוקתה יריסאא ןייז ןוא וסנעּפ ףסוי -- .םַאדועטסטַא ןיא

 -- ,הביבס רעשינַארַאמ רעד ןיא קיטסימ עשיחישמ יד -- ,וקיסנופ בהוּבא

 ילארשי הוקמ, ןייז ןחישמה תַאיִּב ףוא גנונעפָאה ןייז ןוא לארשי ןֹּב השנמ

 ייד םהרבַא -- ,הלּבק רענַאירול רעד וצ גנוײצַאּב ןַײז ;"םייח תמשנ, ןוא

 םדא, ןשלמיה םעד ןשיװצ טּפַאשעבורק יד--."םימשה רעש, ןייז ןוא הר'ריא

 ירַאפ ןײז ןוא עזָאניּפש ךורּב -- .ןשטנעמ ןשידוע םעד ןוא "ןומדקה

 ,םוטנדי םוצ ךיז ןטלַאה

 סענערּב יד ףיוא ןרָאװעג ןרָאּבעג זיא סָאװ ,הלבק סאירול קחצי

 םענעפרָאװרַאפ ןליטש םעד ןיא ןניוצעגפיוא ןוא ,סולינ ןקידתודוס םנופ

 לכּב תונוחצנ עקידנצנעלג יד ןטלַאהענּפָא דלַאּב טָאה ,לילג ןופ עלעטעטש

 טײרּפשרַאפ עיגרענע סיורג טימ ןּבָאה ''י""ראה ירוג ,, יד ,לארשי תוצופת

 -רעד ךיז דלַאּב טָאה יז .רעדנעל עלַא רעּביא חרוּת עשיטסימ סניּבר רעייז

 טײרּפשרַאפ ךיוא קיטייצכיילג ,עילַאטיא ןיא רעננעהנא עסייה ןּברָאװ

 עשיליוּפ יד ןיא ץוּביק ןשידיי ןטסדנטיידַאּב םעד רעּכיא הלשממ ריא
 םעיינ םעד ןיא טריּפשרעד דְלַאּב ךיוא.ךיז טָאה העּפשה ריא ןוא ,תונידמ

 ןשטייד םנופ סענערּב יד ףיוא טעדליּבעג ךיז טָאה סָאװ ,רעטנעצ ןשידיי

 םנופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ,דנַאלרעדינ ןשיטנַאטסעטָארּפ םעד ןיא ,םי

 יד רַאפ 'טלקמה ריע,) רעקיצנייא רעד ןעוועג עילַאטיא זיא ה"י ןט6

 -שינַאּפש רעד רַאפ ןטלַאהַאּבסיױא טנָאקעג ךיז ןּבָאה ייז ּוװ ,ןענַארַאמ

 יװ רעֹּבֶא םעד טניז .םיִלּבחמ עריא טיפס עיציזיווקניא רעשיזעגוטרָאּפ

 ןיא ןוא ןגיטשַאּב לוטש ןכעלטסּפיוּפ םעד טָאה .ַאפַארַאק יאנק רעד

 ןענייז סע ןכלעוו ףיוא ,ןפיוהרעטייש רעד טרעקַאלפעגפיוא טָאה ַאנָאקנַא

 רַאפ ןרָאװעג עילַאטיא ךיוא זיא --- תונּברק רעקילדנעצ יד ןעמוקענמוא

 עכעלטסירק עקירעּביא יד יו ךעלרעטומפיטש רעקינייוו טינ ןענַארַאמ יד

 עיצקַאער עשיליטַאק עצרַאװוש יד יו ,םעדכָאנ רעּבָא דֹלַאַּב ,רעדנעל

 ןענַארַאמ יד ןֹּבָאה ,טײרּפשרַאפ עילַאטיא ץנַאג רעּביא ןעלנילפ עריא טָאה

 םעד ןופ ץניווָארּפ רענעזעוועג רעד ןיא ןענופעג 'טלקמ ריע , םעיינ ַא

290 



 91 ןדיי ייּב רומַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד .

 ןַא ךָאנ טָאה סָאװ ,דנַאלרעדינ ןיא ,ןטייוצ םעד פיליפ ןעמַאזיורנ

 ךלַאּב ןוא ,ןּברָאװרעד טייקידנעטשּבלעז ריא ףמַאק ןשידלעה ןסידתונשקע

 ףוס םוצ ןיוש .ץנַארעלַאט ןוא טייהיירפ ראפ גנוטסעפ עיירט יד ןרָאװעג

 ןופ רעטנעצ םניא טעדליּבעג ןענַארַאמ ענעפַאלטנַא יד ןּבָאה ה"י ןט6
 יד ןיא ,דלַאּב ןיא סָאװ ,עינָאלָאק עניילק ַא ,םַאדרעטסמַא ןיא ,דנַאלָאה
 רעכייר ַא ןיא ןסקַאװעצ ךיז ,ה"י ןט17 םנופ רעקילדנעצרָאי עטשרע

 -ץגנָא יד ,םיבשוּת עיינ עקיזָאד יד עקַאט ןוא .הליהק רעשידיי יועקידנעילּב

 טינ ןּבָאה ,ןענַארַאמ ענענוװטנַא לַאגוטרָאּפ ןוא עינַאּפש ןופ ,ענעפָאל

 לענש יױזַא ןּבָאה עירטסודניא ןוא רחסמ רעד סָאװ ,ןפלָאהעגטימ קינייװ

 טָאה ,הנידמ עמערָא ענַײלק עקיזָאד יד ןוא דנַאלרעדינ ןיא טילבענפיוא

 טינ .קרַאמ-טלעוו ןפיוא עלָאר עקידנשרעה יד ןליּפש וצ ןּביוהעגנָא דלַאּב
 יד ןּבָאה ןטייקִיעּפ עלעיסנַאניפ ןוא רעמיטכייר עלעירעטַאמ זיולּב רעּבָא
 יד ןשיוצ .תורצוא עלערוטלוק ךיוא טרעיינ ,טכַארּבעג ךיז טימ ןענַארַאמ
 -ואב רעסיוא ןענייז לזניאּבלַאה ןשייענעריּפ םעד סיוא רערעדנַאװרעּביא
 ןטפערק עטנעגילעטניא ליפ ךיוא ןעוועג רעמענרעטנוא עקִיעפ ןוא ןריק
 -עמ עכייר קנַאדַא ,רעטכיד ןוא ןטַארעטיל ,רעשרָאפ עטנרעלעג ,םיריוטקָאד
 ,טנַאה רעקיּבעגיירפ ןוא רעטיירּב טימ טציטשעג ןּבָאה סָאװ ,ןטַאנעצ
 נַאגרַא טוג טנדרָאעגניַא רלַאּב חליהק רעמַאדרעטסמַא עגנוי יד טָאה
 ןוא ןעיירעקורד עלופטכַארּפ ,ןקעטָאילּביּב עכייר ,ןטלַאטשנַאנרעל עטריז
 רוטלוק רעשידיו ןופ רעטנעצ רעטסקיטכיוו רעד :ןרָאװעג ןכיגניא זיא
 םייַּב ,רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ .עטָארייא רעקידברעמ-ןופצ ץנַאג רעּביא
 יוװ ,ןזיוװעגנָא ,אתֹוּכז השמ ןופ טייקיטעט עשירַארעטיל יד ןעלדנַאהַאּב
 -טכַאנ רעייז וצ עּביל ןוא טײקרַאּבקנַאד טימ לופ ,ןענַארַאמ יד ױזַא
 רעייז ןיא ןסעגרַאפ טנָאקעג טינ ךָאד ןּבָאה ,םייה רעיינ רעכעלדניירפ
 ריא טימ ,רעטומפיטש עקידתונמחרּבמוא עמַאזיורג יד ,דנַאל-טרוּבעג
 .הֿפוקּת-ץנַאלג ריא טּבעלעגרעּביא טלָאמעד טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל רעכייר
 ןופ 'טרעדנוחרָאי רענעדלָאג,, רעד ןּביױוהעגנָא ךיז טָאה טלָאמעד דָארג
 -ענפיוא ?ופטכַארּפ יױזַא טָאה סָאװ ,עמַארד .רעלַאנַָאיצַאנ-שינַאּפש רעד
 -עדדעּפָאל :םינואג ייווצ יד ןופ ןלארטש ערַאּברעדנּוװ יד רעטנוא טילּב
 -ופ םעד ןיא גנַאלקּפָא ןַא ןענופענ עקַאט טָאה סָאד .ןָארעדלַאק ןוא ַאנעוו
 ךעד ןופ טעװעטַארעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןענַארַאמ יד ןופ ןפַאש ןשירַארעט
 רעשידנעלַאה רעד ןופ ץוש רעד רעטנוא ?גענ עקיטולּב סעיציזיווקניא
 עצנאג ַא ןענארַאמ ענעפָאלטנַא יד ןשיווצ ןזיװַאּב ךיז טָאה סע ,קילּבוּפער
 רעדיל עשיריל ןיא ךַארּפש רעשינַאּפש ףיוא סיוא ןסיג סָאװ ,רעטכיד לָאצ
 טיוֿפ ;םייה-טרוּבעג רעכעלרעטומפיטש רעייז ךָאנ ןעקנעּב ןוא ייוו רעייז
 -רָאּפ ןיא עינַאּפש ןופ יד ןּבַאש רעקיסַאלק עשינַאּפש יד ןופ רעטסומ םעד
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 ןייא .סעידעגַארט ןוא ןעמארד ,ןעמעָאּפ עשִיָארעה ענעפָאלטנַא לַאגוט
 ,סעמַארד קיצנַאװצ ןוא עכעלטע טסאפרַאפ טָאה ץעמָאנ ץעקירנע ַאינָאטנַא
 .ןָארעדלַאק רודדןּב ןייז ןופ העּפשה יד טְלוּב ץנַאג ךיז טליפ סע עכלעוו ןיא

 -םירוּפ , ַא ךיוא ,עשילּביּב עקינייא ךיז ןעניפעג סעמַארד טצעמָאג ןשיווצ
 ."ס0124 {801054 6 גזחגח ָּצ אוסז0660294 ןעמָאנ ןרעטנוא !!עידעמַאק |

 ָאליוּפ) ןרושי לאוער ןַאראמ רעשיזעגוטרַאּפ רעד ,רעטכיד רעטייווצ ַא

 ןעמ עבכלעוו ,'גרעּב ןּביז יד , עירָאטַארַא ןַא טסָאפרַאפ טָאה (אניּפ יד

 -מַא רעד ןיא 1024 ויא טייהנגעלעג רעכעלרעייפ ַא ייּב טליּפשעג טָאה

 ,1 "בקעי תויּב , ?וש רעמַאדרעטס

 ןרָאװעג טכַאמעג ךיוא ןענייז ןזיירק-ןענַארַאמ עשירַארטיל יד ןיא
 יד רוטַארעטיל רעשִיערּבעה רעד ןיא ןצנַאלפרַאפ וצ ןווּורּפ עטשרע יד

 ןופ םענייא ןגעוו .עמַארד יד -- ןפַאש ןשיטעָאּפ ןופ טכורפ עטספייר

 ןיוש רימ ןּבָאה ,''םלוע דוסי,, סאּתוּכז השמ ןנעוו --- ןווּורּפ עקיזָאד יד

 ןיא ןּבילּבעג זיא עמַאוד סאּתוכז רָאנ ,לייט ןקידרעירפ םעד ןיא טדערעג

 .ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טייצ רערעיינ רעד ןיא טשרע זיא'ס ןוא ,די-בתּכ

 סָאװ ,קרעוו שיטַאטַארד שוערּבעה טייווצ ַא טָאהעג טָאה לזמ רעדנַא ןַא

 -נעצ סלַא .?וסנעּפ ףסוי ,רוד-זּב רערעגנַיי ַא סאתוּכז טסַאפרַאפ טָאה'ס

 ןענַארַאמ ןייז םימ ןעמַאזצ ןעמוקעגנָא ָאסנעּפ ףסוי זיא דניק קירָאי

 -סומ רעד ןיא ןניוצרעד ךיז ןוא ,םַאדרעטפמַא ןייק 1000 ןיא עילימַאפ

 החנשה רעד רעטנוא ,''הרוּת דומלּת,, ?וש רעקיסַאלקנביז רעטפַאהרשט

 טָאה גנילגנוי רעקיראי-17 סלַא .רַאילוגַאיד השמ ןוא בהוּבַא קחצי ןופ

 ,'הוקּתה יריסא, עמַארד עשירָאגעלַא עקיטקַא-יירד ןייז טסַאפרַאפ וסנעּפ

 ---גנוניישרעד עכעלנייוועגרעסיוא ַאזַא .1078 ןיא קורד ןופ סױרַא זיא סאו
 טבַאמעג טָאה -- ךַארּפשי-לּביּב רעד ףיוא ןזרעפ ןיא קרעוו שיטַאמַארד ַא
 ןוא ,םַאדרעטסמַא ןופ ןזיירק עשירַארעטיל יד ןיא םשור ןקיטלַאװג ַא
 םער םיחבש ןעגנוזעג תולעּפתה טימ ןּבָאה ןטארעטיל קיצנַאװצנואנייא

 .ןןרעפ עשינַאּפש ןוא עשינייטַאל ,עשיערבעה ןיא רעטכיד ןגנוי

 ;ץלָאטש טימ םיוא טפור רעקיריגענַאּפ עקיזָאד יד ןופ רענייא

 ןיא רעמענלײטגָא טכַא יד ןופ ןעמענ יד ןרָאװעג טיחעגפיוא וליּפַא ןענַײז םע ,}
 .נעה רעד םיױל ןריטיצ רימ) 20 ,םיררפס יד ,גנילרעזיק עז ,עירָאשַארָא רעקיזָאד רעד

 ,רעטַאעמ רעשידײ וופ עטכישעגא ,רעּפש .י ר"ד ,ךיוא עז ;(גנוצעזרעביא רעשיער

 ..24 ,| ,"םסנוק

 ןעמָאנ:ןעילימַאּפ ןייז רעטנוא רוטַארעטיל רעשינַאּפש:שיריײ רעד ןיא םנַאקַאב 2

 עטריטיצ ,גנילרעזײק ייּב עז ,קרעװ עשינַאּפש סָאנעװ-ַאל יד ףסוי ןגעװ .,ַאגלװ=ַאל יד
 | ,82--81 ,קרעװ



 ֿבכָב ןריי ייּב רוטַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 יּבעה יד סיױרַא ןענרוטַאק ףיוא ןטשרע םוצ טערט ץלָאטש ןוא רעכיז ,,

 | | .1ג 'עזומ עשיער

 זָאגעלַא ןַא זיא קרעו סוסנעּפ זַא ,ןזיוועגנָא רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ

 רעטקַארטסּבַא רעד -- ''ךלמ,, רעד זיא רוניפ עלַארטנעצ יד .עמַארד עשיר

 רעד .ערהירצי ןטימ בוט-רצי רעד המחלמ ןריפ סע ןכלעוו ןיא ,שטנעמ
 רעד ,הילש רעשלמיה רעד ןוא ''תמא, רעד ,''החגשה , יד ,''לכש,

 ןטש רעד רָאנ ,רשיה ךרדּב ןייג לָאז שטנעמ רעד ךיז ןסיילפ --- ךאלמ

 -רצי ןטימס שארּב ,תווַאַּת עטכעלש סנשטנעמ םעד --- רעניד ענייז טימ

 ןשטנעמ םעד ןליוו ,יורפ רענעסַאלעגסיוא רעד ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא ערה

 יד ןשיוװצ ףמַאק רעד .דניז ןופ ץענ רעד ןיא ןעננַאפ םיא ןוא ,ןריפרַאפ

 -סייג עזייּב,, יר ןופ סענירטניא יד ,שינרעטסניפ ןוא טביל ןופ םיחולש

 םנופ ןוחצינ רעקיטליגדנע רעד ןוא נלָאפרע רעקילייווטייצ רעייז ,רעט

 רעד ןופ ''עיצקַא, עצנַאג יד טיײטשַאּב םעד ןיא -- תמא םעד ןוא לכש

 | ."'הוקּתה יריסא, עמַארד?

 "'זוקּתה יריסא,, רעד ךָאנ זיא ,גנילגנוי ןקיראי-17 א ןופ קרעוו סלַא

 -אּבמוא ןוא וויַאנ וצ זייוורעטרע זיא םֶרָאפ יד ;טכורפ עקיטייצמוא ןַא

 ,גנוּבַאנַאּב טימ שטנעמ ט זיא רעסַאפרַאפ רעד זַא ,ךיז טליפ ךָאד .ןפלָאה

 ןטּבַאנַאב ןקיטפנוקוצ ַא ןופ גָאזנָא ןַא ןיא קרעוו-סננילטשרע ןייז ןווא

 -ניא רוטַארעטיל עשיערּבעה יד רעטעּפש רעּבָא טָאה וסנעּפ ,רעטכיד
 ,ןּבילּבעג ךשמה ַא ןָא זיא ווּורּפ רעטשרע ןייז ןוא ,ןזָאלראפ ןצנַאנ

 ןטַארעטיל קיצנַאװצ רעכעה זַא ,ןזיוועגנָא רטירפ ןיוש ןּבָאה רימ = -

 .עמַארד עטקורדעג עשיערּבעה עטשרע סָאד ןעגנוזַאּב רעדיל-ּביול ןיא ןּבָאה

 עסיזָאד יד ןופ רענייא .שיערבעה ןיא טסַאפרַאפ ןענייז רעדיל בור סָאד

 טימ ןעוועג םשיהנוק ךיז טָאה ,ָארעװלע יד חמלש ,רעטכיד עשִיערּבעה
 טנעגייא ענייז רָאנ ;''תולבג תורשרש ,, טסנוקטכיד ןגעוו גנולדנַאהּפָא ןייז

 ןטיטעאּפ םוש ןייק ןּבָאה ,םירבח ענייז ןופ רעדיל יד ךיוא יו ,רעדיל

 ךיוא טָאה סָאװ ,וקֲעסנָאפ יד בהוּבַא קחצי ,יּבר סוסנעּפ זיולּב .טינ טרעוו

 טנידראפ טָאה ,עמַארד-גגילטשרע סרעליש ןייז ןעגנוזַאּב תולעפתה טימ
 רעשיערּבעה רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןרעוו טנַאמרעד לָאז ןעמָאנ ןייז

 ןטנעמָאמ עשיטאמארד טימ ךייר ץנַאג זיא ןּבעל סבהוּבַא ,רוטַארעטיל

 -טנא ןרעטלע ענייז טימ רע ןיא ? דניק ןיילק םלַא .ןעגנוּבעלרעּביא ןווא

 184װ0060 1160126 0141 ןנז'006014 1054 ס006וטזתס }1

 ץוומוםט6 1:61101 461:0606 2240 167.

 רעסיײװצ רעד ןיא .,למַארד םוסנעּפ ןופ עּבַאגסױא רעטשרע רעד םיול ןרימיצ רימ

 ,רעדיל:ּבױל עלַא יד ןלעפ עּבַאגסיוא

 ,ַארעדורטסַאק סָאטש רעד ןיא 1605 ןיא ןרָאּבעג ןיא בהוּבַא קחַצי 2
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 ןיוש טָאה סָאװ ,עיציזיווקניא רעד רַאפ ארומ סיוא לַאנוטרָאּפ ןופ ןפָאל

 ןגנַאל ךָאנ .עילימַאפןענַארַאמ רעקיזָאד רעד ףיוא גיוא ןַא ןפרָאװעג

 -רעטסמַא ןייק טגגַאלרעד ךיז עילימַאפ עטלגָאװרַאפ יד טָאה ןייז דנו-ענ

 רעד רעטנוא גנויצרע ןעמוקַאּב קחצי רעגנוי רעד טָאה טרָאד ןוא םַאד

 ןזיוװַאּב טָאה ְבֹהוּבַא קחצי .לאיזוע קחצי ''םכח, ןטלַא םעד ןופ החנשה

 טניורקעג םיא ןעמ טָאה רָאי 21 וצ ןיוש זַא ,ןטייקעפ עדנצנעלג עניוזַא

 רענייא סלַא טמשעג טלָאמער ןיוש רע טָאה ךיוא ;'םכח,, ?וטיט ןטימ

 סלַא ןדַאלעגנייַא ןבהוּבַא ןעמ טָאה 1642 ןיא ,רענדער עטסדנצנעלג יד ןופ

 ,ָאקוּבמַאנרעּפ טָאטש רעד ןיא עיליזַאדּב ןיא הליהק רעַײנ רעד ןיא בר

 בהוּבַא .דנַאלָאה ןופ הלשממ רעד רעטנוא ןענופעג טלָאמעד ךיז טָאה סָאװ

 ןטנרעלעג םעד  ,דניירפ ןייז טימ ןעמַאזוצ עיליזַארּב ןייק ןרָאפעג זיא

 יד .ןדיי טרעדנוה עכעלטע ךָאנ טימ ןוא ,רָאילוגַא יד השמ רעקיטַאמַארנ

 בָארּבעגסױא טָאה דלַאּב ,לזמ רעווש ַא טָאהענ רעּבָא טָאה הליהק עגנוי

 ןגיילפױרַא טלָאװעג טָאה עכלעוו ,לאנוטרָאּפ ןוא דנַאלָאה ןשיווצ נירק ַא

 וטרָאּפ םימ טקידנערַאפ ךיז טָאה המחלמ יד .עיליזַארּב ףיוא טנַאה ריא

 ור .עינַאלַאק עשיזעגוטרָאּפ ַא ןרָאװעג זיא עיליזַארּב ןוא ,ןוחצינ סלַאנ

 דַאזוצ טָאה בהוּבַא קחצי ןוא ,דנַאל סָאד ןזָאלרַאפ טזומענ ןַאד ןּבָאה ןדיי

 ןייק קירוצ ךיז טזַאלעג ןדיי ענעּבירטעגסױרַא עקירעּביא יד טימ ןעמ

 ,עּפָאריײא

 גנַאלקּפָא ןפרַאש א ןעניפעג ןעגנוּבעלרעּביא עשיגארט עקיזָאד יד

 רכז,, רעטרעוו יד טימ ןָא ךיז טּבייה סָאװ ,גנולמַאז רעניילק סבהוּבא ןיא

 עקיטכרָאפסטָאנ ןיא .1 "לארשי תיבל בוט ברו לא תואלפנל יתישע

 אנוש רעמַאזיוחג רעד סָאװ ,קערש םעד בהֹוּבא קחצי טּבײרשַאּב רעדיל

 -ַאלַאּב-טָאטש רעד תעשּב גנורעקלעּפַאּב רעשידיי רעד ןיא טקעוורעד טָאה

 הרצ תעּב טסַאפרַאפ טָאה .רע סָאװ ,תוליפּת יד ךיוא טננערּב רע ;גנורעג

 ןגעו בהֹוּבַא טלייצרעד תולעּפתה סיורג טימ .הליהק רעצנַאג רעד רַאפ

 ייווצ ןעמוקעגנָא טייצ רעטכער רעד וצ ןענייז'ס סָאװ ,דָאנעג םיורנ סטָאג

 רעד ןיא .טעװעטַארעג אנוש םנופ ךיז טָאה הליהק יד עכלעוו ףיוא ,ןפיש

 וּתעשּב טָאה בהוּבַא סָאװ ,רעדיפ ערעדנַא ךיוא ךיז ןעניפעג גנולמאז

 ץוצינ ַא ןעוועג זיא בר ןקיזָאד םעד ןיא זַא ,תודע ןגָאז ייז ןוא ,טסאפטראפ

 -ַאּפ רעזעיגילער רעקרַאטש רעד זייוורעטרע ךיז טליפ סע .רעטכיד ַא ןופ

 .ןכייה עשלמיה יד וצ טּבערטש סָאװ ,המשנ רעקיּביולג ףיט ַא ןופ סָאט

 םָאה םייצ רערעײנ רעד ןיא טשרע ןוא די-בתּכ ןיא ןּבילּבעג זיא גנולמַאז יד 1

 יד סָאװ ,תורצ יד ןגעװ .,174-155 ,װ ,"ןרנַה, ןיא גנילרעזייק ,מ טכעלטנפערַאֿפ יז

 ךיוא םלייצרעד ,רעזעגוטרָאּפ יד ןופ ןוחצינ ןכָאנ עוליזַארּב ןיא םּבעלעגרעּביא ןּבָצה ןדיי

 ,"םימשה רעש 'צ עדעורָאּפ רעד ןיא בהוּבַא



 :095 ןדי יב רומַארעמיק רעד ןופ עמכישנג יד

 ;רעדיל ענייז ןופ םענייא ןיא רעטכיד רעד סיוא ,טפור טסיזמוא טינ ןוא

 יד רעּביא לָאז ךיא ,לגילפ-רעלדָא ,רעניימ רעפעשַאּב וד ,רימ ּבינ ,ךַא,,

 ןוא ןעז לָאז ךיא ,ןעילפ ךיא לעװ ןעלמיה יד ןיא ךיוה ;ןגיימש סנקלָאװ

 םעד וצ רענייא ןפוה ןוא ןזיירּפ םור ןייד ןעוט תונחמ-םיכאלמ יו ןרעה

 1 "!תואבצ 'ד שודק שודק שודק :ןטייווצ

 ןוא רעדיל ענייז ןיא זיולּב טינ רעּבָא טייטשַאּב טײטַאּב סבהוּבַא

 -יא רעשיערּבעה ןייז טימ ,ןעז רעטייוו ןלעוו רימ יו ,טָאה רע .םיטויּפ

 קיטרַאנגײא ןַא רוטארעטיל רעשִיערּבעה רעד ןיֵא טריפעגניירַא גנוצעזרעּב

 ןוא ןעגנויושנֶא יד טימ ןטכאלפענפיונוצ גנע זיא סָאװ ,קרעוו שיטסימ

 ןוא רעננעהנָא יד ייג ןעמוקַאּב טָאה חלבק רענַאירול יד סָאװ ,ןצנעדנעט

 ..גנונעוואב-יבצ-יתּבש רעד ןופ רעקיטערָאעט

 -לוק ןקיטכיו א רַאפ סָאװ ןיא ,ןזיוועגנָא רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ

 ףייצ רעכיג ַא ןיא זיא םַאדרעטסמַא ןיא הליחק עשידיי יד רעטנעצ ןלערוט

 ,טייהיירפ רעזעינילער ןוא ץנַארעלַאט ןופ רעפקָאמטַא יד .ןסקַאװעגסיױא

 -- טְלעוו רעלערומלוק רעכעלרעסיוא רעד טיס רעקרַאפ רעטנעָאנ רעד

 -רעטסמַא ןיא ץנעגילעטניא עשידיי יד סָאװ ,ןפלָאהעגטימ טָאה ץלַא סָאְד

 ןסיוו ןוא ננודּפיּב רעשִיעּפָארייא ןופ ךייה רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא םַאד

 ןענייז ןענַארַאמ ענענורטנַא עיציזיוקניא רעד רַאפ יד .טייצ רענעי ןופ

 ,םָאד ןוא ,ךריק רעשיליוטאק רעד ןופ ןעמנַאד יד ףיוא ןסקַאוװעגפיוא

 ,הנומא יד ןפרָאװעגּפָא ךעלדנע ןוא טכוזענ ןוא טלּבירגעג ןּבָאה ייז סָאװ

 ייֵז ןיא טָאה סָאד -- ןניוצענפיוא זייוודניק ייז טָאה ןעמ רעכלעוו ןיא

 ןסידידפַאּב טינ ךיז ןָאק סָאװ ,קנַאדעג-רעשרָאפ ןשיטירק םעד טקעוועג

 ןעגנומיטש ןוא ןצנעדנעט יד טָא ןוא .הרוסמ רענעמונעגנָא רעד טימ

 סע ןענייז הליהק רעמאדרעטסמַא רעד ןיא סָאװ ,ןעוועג םרונ סע ןּכָאה
 ַאטסָאקַא לאירוא יו ןטסילַאנָאיצַאר רעקיטּפעקס ענױזַא ןסקַאוװעגסיױא
 ,עיצידארט םוש ןייק טימ טינ ךיז טנכער סָאװ ,רעקנעד רעיירפ ַאזַא ןוא

 -וצ ַא ןיא ןעמוקעג רעּבָא ןענייז ןצנעדנעט עקיזָאד יד .עזָאניּפש ךורּב יו

 ןענַאמשעג ןענייז סָאװ ,עטצעזעגננעקטנַא ,ערעדנַא טימ סױטשנעמַאז

 ןענַארַאמ יד סָאװ ,הנומא עשיליוטַאק יד .הריּתס רעלופ ןיא ענעי טימ

 .לּפמעטש ריא טגיײלעגפיורַא ייז ףיוא ךָאד טָאה ,ןפָאװעגּפָארַא ךיז ןופ ןּבַאה
 -ילעזדנייפ רעשִיָאנק ןוא םזיטַאנַאפ ריא טימ םקעטשעננָא ייז טָאה יז

 פיפ ױזַא ןענייז ייז רעכלעוו בילוצ ,תֹובָא ערעייז ןופ הנומא רעד .םייק
 תובהלתה ןוא ןערּכ ןטימ ןּבענענרעּביא ךיז ייז ןּבָאה ,ןענַאטשעגסיױא
 -נעיירפַאגטלעװ רעלַאסרעווינוא רעד ןגעוו קנַאדעג רעד .םירג עתמא זופ

 ,66--65 ,ןטרָאד 1

 יש יה



 גרעבניצ א ר"ד 306/

 ןץיַאטש טימ רעצרעה ערעייז טליפרעּביא טָאה םוטנדיי םנופ עלָאר רעקיר

 -רעד ןּבָאה םילּבוקמ יד ןופ ןעעדיא עשיטסימ יד .זַאטסקע ןשיטסימ ןוא

 -וקענמוא זיא ןַארטמ ןייא .גנַאלקּפָא ןקיכליה םעד ןענופעג ייז ייּב רַאפ

 רע סָאװ ,רַאפרעד זיולּב עיציזיווקניא רעד ןופ ןפיוהרעטייש ןפיוא ןעמ

 -- ןיינ ?ןעמוקעג ןיוש לאוג רעד ןעד ןיא יצ ,, ;ןעגניז ?דיל ַא טנעלפ

 עשיחישמ יד ,1''!ןעמוק טשרע טשעוװ לאונ רעד !לאוג רעד טינ זיא ר ע ד

 המלש ןַארַאמ רעד ןעוועג זיא חילש ןוא לָאטסָאּפַא ריא סָאװ ,קיטסימ

 יד גנוסיצטנַא ןיא ןעננערּב ףושיּכ ריא טיימס טזומעג טָאה -- וכלמ

 סעיציזיווקניא רעד ןופ ןפָאלטנַא טשרָאקָא ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ עסיזָאר

 טימ ןּבָאה עביל ןוא ענעגייא ערעייז רעדָא אפוג ייז ןוא ,ל?נענ עפרַאש

 ןביולנ םעד ןוא םוטנדיי םעד טפַאשיירט רעייז טקיטעטשטּב טולּב רעייז

 ,עקיטייזליפ ,סלָאפ ''ןטלייוװרעדסיוא, םעד ןופ עיסימ רעסיורג רעד ןיא

 ןשטנעמ עקיזָאר יד ייּב ןיא גנודליב עשיפאזאליפ ךיוא וליפַא ,עכעלטלעוז

 ןרנילּב טימ ,ןעעדיא עשיטסימ טימ טבעוועגנפיונוצ ןעוועג טפָא ץנַאג

 עשיּבױלגרעּבָא יילרעלּכ ןיא ,ןכעלריטַאנרעּביא ,ןרָאּברעדנּוװ םניא ןּביױלג

 רעייז .קנַאדעג ןשיטירס םעד ןעלקנוטרַאפ סָאװ ,סעדנעגעל ןוא תוישעמ

 רעוטדללּכ ןוא רעלעטשטפירש רעקידנמיידַאּב א טכיזניה רעד ןיא זיא שיּפיט

 לארשי ןֹּב השנמ ,רבח-טננוי ַא סבהוּבַא קחצי ,טםייצ רענעי ןופ

 ןפָאלטטנַא 1009 ןיא ןזיא סָאװ ,עילימאפ-ןענַארַאמ א ןופ דניק סלַא

 ןרָאװעג טכַארּבעג ? טייחרעניילק לארשי ןֹּב השנמ זיא ,ןָאּבַאסיל ןופ
 -;:ָאפ יד בהוּבַא קחצי טימ ןעמַאזוצ רע זיא טרָאד ןוא ,םַאדרעטסמא ןייק

 .לאיע קחצי ןטלַא םנופ החגשה רעד רעטנוא ןרָאװעג ןגיוצרע ָאקעס

 ןרָאי עגנוי יד ןיא ןיוש ךיז רע טָאה ,תונורשּכ עכייר טימ טשטנעּבענ

 רע זיא שַיערּבעה רעסיוא .,גנודליּב רעקיטייזליפ ןייז טימ ןעוועג םש-הנוק

 .ןכַארּפש עשִיעּפָארײא עליפ טנעקעג טוג ןוא ןײטַאל ןיא יקּב ןעוועג ךיוא
 םעד ןטלאהעגסיוא גלָאפרע טימ רע טָאה רעקידערּפ ןוא רענדער סלַא

 רבח ןייז יװ ,רענדער ןקידנצנעלג ךעלנייוועגרעסיוא ַאזַא טימ ךיילגרַאפ

 -יטנַא רעד ןופ רוטַארעטיל רעד ןיא תואיקּב סיורנ ןייז 5 בהוּבַא קחצי

 רעגנוי רעד טָאה ןטפיױש עשינַָאלָאעט-ךעלטסירק יד ןיא ןוא טלעוו רעק

 "000600800ז. ןקידנעּב-ריפ ןייז ןיא ןזיוװעגסױרַא לארשי ןּב השנמ

 טרעלקרע קידנּפעשסױוא ןוא טכַארּבעג זרעוו סע ּווװ ,(רעכַאמ-םולש רעד}

 ,24 ,.װ .טיצ ,גנילרעזיק עז 1
 ,לעשָאר-ַאל טָאטש רעד ןיא 1604 ןיא ןרָאּבעג ויא לארשי ןּב השנמ ?

 ,ננלָאפ ןּבעגעג טָאה ַארײאיװ ַאינָאטנַא רעקידערּפ רעשינַאּפש רעטנַאקַאּב רעד 9

 רע סָאװ ,טגָאז תשנמ; :רענדער עלופטנעלַאט יווצ עקיזָאד יד רַאפ קיטסירעטקַארַאכ עקיד

 יי טגָאז רע סָאװ םסייוו גבהוּכַא ןוא ,סייוז



 201 ןדי ײּב רוטַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 רתוס קילּב ןטשרע ןפיוא ךיז ןענייז סָאװ ,לּביּב רעד ןיא ןלעטש יד עֶלַא

 הלחתה רעד ןיא ןיא סָאװ ,קרעוו סלארשי ןּב השנמ ,רערעדנַא רעד ענייא

 ןײטַאל ףיוא טצעזרעּביא דלַאֹּב ןעמ טָאה ,שינַאּפש ןיא ןעוועג ןּבירשעג

 רעד ןיא ןעמָאנ סרּבחמ ןייז טכַאמענ רעלוּפָאּפ רעייז ןוא שילננע ןוא

 -וקעג דלַאּב םעד ךרוד זיא לארשידןּב .טלעוו רעכעלטסירק רעשירַארעטיל

 רענעֶי ןופ עטנרעלעג עטסדנטיידַאּב יד טימ גנודניּבראפדווירּב ןיא ןעמ

 סהשנמ ןײטַאל ףיוא טצעזרעּביא טָאה סָאװ) סויסָאפ סויסינָאיד יו ,טייצ

 עליפ ןוא יַאמרוש יד אירַאמ ַאננַא ,סויצָארג ָאגוה ,(''רָאדַאיליצנָאק ,

 ,ןטפַאשנסיוװ ןופ ןירעציטש ןוא ןיטַאנעצעמ רעד טימ ךיוא יוװ ,ערעדנַא

 -ירַאלוּפָאּפ עכעלנייוועגרעסיוא סהשנמ .,אניטסירכ הּכלמ רעשידעווש רעד

 "רעּפ ןייז ןופ ןח רעשילרעטסיוא רעד ןפלאהענטימ קינייװ טינ טָאה טעט

 -ַאֹּב עדנצנעלנ ןייז ןוא ,רעטקַארַאכ ןייז ןופ טייקלדייא יד ,טייקכעלנעז

 עטנעָאנ ץנַאנ ןיא .ןַאמסטּפַאשלעזעג רעכעלטימסעג ןוא רענדער סלַא גנוּבַאג

 טימ ןענופעג רעטנרעלעג רעשידיי רעד ךיז טָאה ןעגנוִיצַאּב עכעלדניירפ

 ךיז טָאה סע .טייצ רענעי ןופ רעקיטסימ ןוא ןנַאלָאעט עשידנעלָאה ליפ

 טעוו סע ןעוו ,1000 ראי !'עשיסּפילַאקַאּפא, סָאד טרעטנענרעד טלאמעד

 לָאצ רעקידהמיא רעד טניז ןימרעט רעקירָאיטנזיוט רעד ןרעוו טליפרעד

 -ונעגנָא טלעוו רעכעלטסירק רעד ןיא רעד ,ןססעז יירד עשיטסימ יד טימ

 -טסירק יד טָאה טּבװלגעג טסעֶּפ .1 שטנעמ ןוא חיח ןופ לָאּבמיס רענעמ

 ןעיירפַאּב ."ץס,, םנופ גָאזנָא ןא זיא 1666 ראי סָאד זַא ,טלעוו עכעל
 ףיז ןלעװ ןּבייהנָא ,ןטש רעד ,לובז לעּב רעד ןטייק יד ןופ דלַאּב ךיז טעוו

 ןוא ,רעדנּוװ עסיורנ ייד ןעשעג ןלעוו טלָאמעד ןוא נונמו נונ תומחלמ יד

 +..,"'הבולמ עשלמיה , יד ץנַאלג ןצנַאג ריא ןיא ןקעלּפטנַא ךיז טעוװ סע

 "ענ ןּבָאה ןעננוטראוװרעד עשיחישמ ןוא ןעננומיטש עשיטכימ עקיזָאד יד

 טימ .םענַאּבטלעװ סלארשי ןּכ השנמ ףיוא חעּפשה עקידנטיידַאּב ַא טָאה

 טימ ןוא ,קלָאפ ןייז ןבעגעגרעּביא ןעוועג רע זיא המשנ רעצנַאג ןייז
 רעדירּב ענייז ןופ ןדייל עכעלקערש יד ןעזענוצ רע טָאה גָאטייו םיורג

 ןּבָאה סעינָאלַָאק עריא ןיא ןוא לַאנוטרָאּפ ןיא .דעדנעל עכעלטסירק יד ןיא

 ןיא ןעמוקענמוא ןענייז סע עכלעוו ףיוא ,סנפיוהרעטייש יד טרעקַאלּפענ

 12 קלאפ ןשידיי םנופ רעדניק עטסיירט ןוא עטסעּב יד םירוסי עקידהמיא

 םעד ןּברֹוח ןקידהמיא ןַא טכַארבעג טָאה גירק רעקירָאי-קיסיירד רעד
 ןיא ןּבָאה תולייח עדליוו סיקצינלעמכ ןוא ,דנַאלשטייד ןיא ץוּביק ןשיריי

 .ן ,13 'ּפַאק ,'םונַאהָצי ןקילײה םעד ןופ גנועז יד, עז 2
 .20 יַּפַאק ,ןטרָאד 1
 "לארשי הוקמפ ןײז ןיא לארשי ןּב הֶשנמ םקנעש רערימרַאמ עקיזָאד יד םָא 2

 ,רעטעלּב עקידנריריקיצרַאה ,ענייש עכעלטע (2:0618004 06 15ז861)



 גרע בניצ ,י ר"ד 398

 ןיא .עניַארקוא ןיא תוליהק עקידנעילּב רעטרעדנוה ןעקנורטרעד טולּב

 ;''חישמ ילבח,, ןענייז ןקערש עלַא יד זַא ,ןעוועג רעכיז לארשי ןּב השנמ

 ךיז רע טמענ ןערּב ןסיורג טימ ,ןעניגַאּב ןרַאפ זיא תוכשח עקידהמיא יד

 ,854218 06 קרעװ לעיצעּפס ַא טּביירש ןוא הלּבק רעשיחישמ רעד וצ

 עלעטש רעטיוועג ַא ןופ דוסי ןפיוא טווּורּפ רע וװ ,,1 א/200610204992/*

 רער ןקידנע ךיז םעוו סע ןעוו ,''ץק, םעד ןענעכערפיוא לאינד רפס ןיא

 ףיוא ךיז קידנציטש .הלואנ עקיטכיל יד טעװ ןעמוק ןוא תולג רערעטיּב

 עכראמ הדוהי תוצפנו לארשי יחדנ ףסאו :איבנה והיעשי ןופ רעטרעוו יד

 קלָאפ םנופ ענעסיוטשרַאפ יד ןעלמַאזפיונוצ טעוװ רע ןוא --- ץראה תופנּב

 -- טלעוװו רעד ןופ ןקע עלַא ןופ הדוהי טבש ןופ עטייזעצ יד ןוא ?ארשי

 טיַאמעד טשרע ןלעװ ןדהיי יד זַא ,רעכיז ןעוועג לארשי ןּב השנמ ןיא

 ,תֹובָא יד ןופ דנַאל םניא ןרעקקירוצ ןוא תולג ןופ ןרעוו טזיילעגסיוא

 סע ןוא טלעוו רעד ןופ ןקע עלַא ןיא טיירּפשעצ ןייז ןלעוו ייז יו םעדכָאנ

 טָאה סע .םיטבשה תרשע ענעגנַאגעג ןרָאלרַאפ יד ןכוזּפָא רעדיוו ךיז ןלעוו

 רע זַא ,טרעכיזרַאפ טָאה סָאװ ,רעדנזייד ַא ,ןַארַאמ ַא סעּפע ןזיװַאּב ךיז

 -ניא יד ןשיװצ ןענופעג גרעּבירעילעדרַאק יד ףיוא עקירעמַא ןיא טָאה

 -סַאטנַאפ עקיזָאד יד .םיטבשה תרשע ענעלַאפרַאפ יד ןופ ןטשער רענַאיד

 ןקיטלַאװג ַאזַא טכַאמעג ןלארשי ןֹּב השנמ ףיוא ןּבָאה תוישעמ עשיט

 "ט50618ח04 66 151861. קרעוו ַא (0 ןיא) טסַאפרַאפ טָאה רע זַא ,םשור

 םייוקמ ןענייז סע ןייש יו ,ףמוָירט טימ טזייוורעד רע ּווװ ,(?ארשי תוקּת)

 ןּביילּב טעװ רַאּבקיליטרַאפמוא זַא ,םיאיבנ ערעזנוא ןופ תואיבנ יד ןרָאוװעג

 -ודלַאּב ףיוא ןטרַאװ טציא ףרַאד ןעמ ןוא ;תולג םניא לארשי קלֶאֿפ סָאד

 ןעמונעגסיוא סרעדנוזַאּב טָאה קרעוו עקיזָאד סָאד .חישמה תַאיּב רעק

 ,ןעגנולדנַאהּפָא לָאצ עסיורג ץנאג ַא ןפורעגסיורַא טָאה ןוא דנַאלגנע ןיא

 סהשנמ ןיא טרירַאּב ןרעוו סָאװ ,ןגַארפ עלַא יד טכַארטַאּב ןרעוו סע ווו

 "נייא סָאד ןּבירשעג לארשי ןּב השנמ טָאה טייצ רעּבלעז רעד ןיא .קרעוו

 ןוא ;(1082 ןיא ןענישרעד) ''םייח תמשנ , סנייז קרעוו עשיערּבעה עקיצ

 עקיוָאד יד ןטסטלוּבמַא ךיז טקעלּפטנַא קרעוװ ןקיזָאד .םעד ןיא עקַאט

 -ַאוצ םולשּב ױזַא ןּבָאה סע רעכלעוו ןיא ,טייקכעלנעזרעּפ עקיטראנגייא

 ןעגנּוושנָא עוויַאנ םימ ןסיװ שידעּפָאלקיצנע קיטייזליפ טבעלעגנעמ

 טדנעוו קרעו ןייז וצ טרָאװ-סולש םעד ןיא .ןּביױפגרעּבָא ןוויטימירפ ןוא

 -ַאֹב םַאזקרעמפיוא לָאז רענעי ,רעזעל םוצ השקּבכ רעד טימ רבחמ רעד ךיז

 .רייר ענייז יורטוצ ןטסלופ םעד ןעקנעש ןוא תונקסמ ענייז ןטכַארט

 וצ טסיילפעג ךימ ּבָאה --- ףיסומ לארשי ןּב השנמ זיא --- ךיא

 ףפרָאּפָא סםדנַארבכ/ ריפ טימ טריצַאּב ןעװעג זיא גנולדנַאהּפָא עקיוָאד יד 1
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 209 ןריי יב רומַארעטיל רער ןופ עטכישעג "יד

 ,םירפס םוכס ןפיורג ַא טלמַאזעגפיונוצ ּבָאה ,ןסיוו דעמ סָאװ ןּברעװרעד
 ץלַא טינ :סייוו ךיא .טכַאנ ןוא גָאט טכַארּברַאפ ּבָאה ךיא עכלעוו רעּביא
 טימ לָאז ץלא ןא ,ןרעדָאפ טָאװ ,ןפָאזָאליפ יד ןלעפעג טעוװ קרעוו ןיימ ןיא
 --ע לָאמ ליפיוו ןיוש רעּבֶא ּבָאה ךיא .: ןרעוו ןזיווַאּב תויַאר עשיגָאל
 ךיא לעװ םיא ןופ ןוא ,יאחוי ןּב ןועמש 'ר זיא רעזייווגעוו ןיימ ;טרעלק
 ;ןטַאר ךיא וט ,רעזעל רעּביל ,ריד ךיוא ןוא רָאה ןייק ףיוא ןטערטּפָא טינ
 רעטצעל רעד ,יאחוי ןּב ןועמש 'ר טנרעלעג טָאה'ס סָאװ ,ץלַא ןיא ּביולג
 ,טײטַאב ןוא טרעוו ןייז טיול רעטשרע רעד רעּבָא ,הנשמה ימכח יד ןופ
 נָאה רע .לארשי ימכח יד ןשיווצ טינ ןכיילג ןייז טעמּכ טָאה רע םערָאװ
 -רעד טכניפ םענעּברָאװרעד טרָאד םעד טימ ןוא ןגיטשעג ןעלמיה יד ןיא
 ,2 לארשי קלאפ םנופ ןגיוא יד ןטכיול

 ןכיירטשוצרעטנוא קיטיינ רַאפ טקַאה ,,'טינ ןכיילג ןייז ט עמ 3,
 -ייווצ טימ טשרע זַא ,טקנעדענ ןֹוא סייוו רע םערָאװ ;?ארׂשי ןּב השנמ
 ןּב השנמ טיול ,ןָאק סָאװ ,?ארשיּב לודג ַא ןעוועג זיא קירוצ תורוד יירד
 םנופ רעפעשַאּב ןסיורג ןטימ ךיילגרַאפ םעד ןטלאהסיוא ,גנוניימ סלארשי
 ""ךעבעלטעג , רעד ,שורקה י""רא רעד --- זיא לודג רעקיזָאד רעד .''רהוז,

 --- םילּבוקמ יד ןופ ןגעוו יד ןיא קידנעטש רַאפרעד ייג ךיא,, .אירול קחצי 2
 ןֹּבָאה ייז לייוו ,טרָאװ רעייז ביולג ןוא --- לארשי ןּב השנט טרעלקרע
 ,טוג רעייז ךָאד סייוו ךיא ;תודוס ענעגרָאּברַאפ עלַא ןיא ןעגנורדעגניירַא
 -ענ, 2 'גרעב עטסכעה יד רעביא טגייטש י"רַא םנופ המכח יד זַא
 ןשיווצ ןּבָאה וצ םיא היכז יד טַאהעג טָאה סָאװ ,רוד סָאד זיא טשטנעּב

 ייּברעד טרעכיזראפ ןוא ,תולעּפתה סיורג טימ סיוא רע טפור -- +''!ךיז
 יד ןיא י"רַא םעד ןגעוו טלייצרעד ןרעוו סָאװ ,םיסינ עֵלַא זַא ,רעזעל םעד
 שוריח ןייק ראפרעד זיא סע .? תמא רעטיול ןענייז ,ייי''"ראה יחנש,
 םעד טּפָא יוזא ''םייח תמשנ,, ןייז ןיא טריטיצ לארשי ןּב השנמ סָאװ ,טינ
 -ךעד זיא ''םייח תמשנ, רעד .5 ''רקי חבש ,, םעד ןוא ?"י"ראה תלודג,
 -ָארייא ןייז .גנוניישרעד עטנאסערעטניא ץנַאג ַא טכיזניה רעד ןיא רַאֿפ
 ,טריטיצ ,ןסיוו שידעּפָאלקיצנע שציזַאּב סָאװ ,רּבחמ רעטעדליּבעג שִיעּפ
 ןופ רעקנעד עליפ ,שפנה תראשה ןגעוו עגַארפ יד טלדנַאהַאּב רע תעּב

 ,"ומל תפוטא םישקבמ םיפוסוליפל ומעני אלְׁשפ
 ,(1862 ,עּבַאגסיױא רעניצּפײל רעד םיול ןרישיצ רימ) 106 ,"םייח תמשנ,
 ,"םיחובנח םירהה לכ לע םעמכ הרבנ י"ראה תמכחש יתעדיש רובעבוא 230 ,ןטרָאד
 ,66 ,,ןמרָאד

 יראת לע ורברש המט לכשו יתנומאב רתי ינא קזחתמ הז םאוא :106 ,ןטרָאד 5
 ,"ביציו תמא אוח ותלודג רקיי חבשג

 ,װ"א 104--102 ,65 ,5/ ,"םייח תטשנ, 5
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 גרע בניצ ,י ר"ד 400

 -רוטַאנ ,עטנרעלעג ,ןפָאזָאליפ עקידרעטעּפש ךס ַא ,טלעוו רעקיטנַא רעד
 פטנַאמ רעשיטעקסַא רעד טשעדַאב עלַא ייז רָאנ ,רעטכיד ןוא רעשרָאפ
 רעשירעּבילגרעּבָא ןוא הרוחש-הרמ עקידהמיא יד ,הלּבק סאירול ןופ

 ןיא  טריטיצ טּפָא ױזַא טרעוװ סָאװ ,''םידיסח רפס ,, ןטלַא םנופ רחמ

 "תמא ןטסעפ,, סלַא רעּביא טיג ''םייח תמשנ, לעּב רעד .'!םייח תמשנ,

 ךיילנ םיא ןלַאפַאּב ,טברַאטש שטנעמ רעד רָאנ יװ זַא ,(ביציו תמא)
 םענעפלָאהַאבמוא ןייז ןופ קזוח ןכַאמ ןוא הלּבח יכאלמ תונחמ עצנַאנ
 יד ןענייז --- ?ארשי ןֹּב השנמ טרעלקרע -- הלּבח יכאלמ יד טָא, 1 ףֹונ
 ןוא קנערק עלַא םרוג סע ןענייז ייז ,ןשטנעמ ןרַאפ םיקיזמ עטסכעלרעפענ

 טמוק סָאד זא ,וויַאנ סע ןעניימ םיריוטקָאד יד יו טינ ןוא ,ןשינעקישנָא

 טּבייושַאּב 'םייח תמשנ, רעד .? טפול-נוצ ַא רעדָא גנוליקראפ ַא ןופ
 ,ןטרָאד) עטוג-טינ ןוא םידש ןופ םינימ ןוא ןעגנוטַאג עלַא ךעלריפפיוא
 ןשינעעשעג ןפערטסיורָאפ ןָאק ןעמ ױזַא יװ ,ןלייצרעד וצ סייוו רע ;(1
 ךיוא ןוא ,(81 ,ןטרָאד) ןעיירשעג ערעייז ןוא ל?גייפ יד ןופ ילפ םעד טיול

 .(18 ,ןטרָאד) תואיבנ ןגָאז סָאװ ,רעדניק ענעריוּבעג טשראקָא ןנעוו
 ןוא ןטלַאטשעג עקידהמיא ןגעוו ,ןכורּפש ןוא תועּבשה יילרעלּכ ןגעוו

 -ערּפשּפָא ןוא ףושיּכ טימ זיולּב ןָאט וצ ןּבָאה ןעלטיּפַאק לָאצ עצנַאנ ַא

 ךיז ןלעטשרַאפ סָאװ ,תופשכמ ןוא םיפשכמ ןופ ךעלציּפש טימ ,ןשינעכ

 ןגעוו טלייצרעד תוכירַאּב ךיוא טרעוו סע .סרעטָאנרעּפיּפ ןוא ץעק רַאפ

 ,ןשטנעמ םעד ייּב טולּב סָאד סיוא ןגיוז סָאװ ,ןריּפמַאװ ןוא ''םילונליג,

 תמשנ , רעד טרעלקרע -- ,טינ קפס םוש ןייק זיא סע רעדליּב-קערש
 טכיררעטנוא סוג רעיײז ןענייז םירבק יד ןיא םיתמ יד זַא -- ''םייח

 4 עקידעּבעל יד ןשיווצ טלעוו ר ע ד ףיוא ךיז טוט סע סָאװ ,ץזלא ןנעוו

 ,ענעּברָאטשעג יד ןרעװשַאּב ןעמ ןָאק ''תויתוא יפוריצ ,, ןוא תועּבשה טימ

 ;{ עקידעּבעל יד ראפ ןליוהרַאפ ויא'ס סָאװ ,סָאד ןייז הלגמ ןלָאז ייז

 ןוא האמוט רעד ןופ ןעמענ טימ ,תועּבשה ןוא ףושיּכ ךרוד ךיוא רעּבָא
 5 עבטה ךרדל ץוח סָאװ ,רעדנּוװ עסיורנ ןזייוװַאּב ןעמ ןָאק ארחַא אוטיפ

 ןטימ שפנה לונליג ןגעו ערעל יד זא ,ךעלדנעטשרַאֿפטסּבלעז זיא סע

 '58 ,ןטרָאד 1
 אוהש רמאי ,ןיקיזנה ולא תלעופה הביסה אפורל לאׂשּת רשאנופ 7 ,ןטרָאד 2

 ןיקינב אמרג אוה דשהו ערה חורהש ,אננ המ עדי אלו אכנ לנא רבדי תפאו ,חורה

 ."בשוח רשאכ תבשנמה ייריואה תורה אלו

 .50 ,ןטרָאד 5
 .28 ןוא 1 'ּפַאק ,ןטרָאד 4

 הלעמל םיאלפנ םירבד תושעל חכ שי האממ לש תומשל םנע ;89 ,ןטרָאד 5
 ,"עבסה ןמ



 01 ןרי יײּב רוטַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 רעדנוזַאּב ַא ןעמענרַאפ ''םיקוּביד ,, ןגעוו תוישעמ ןוא ,''רוּביעה רוס ,,
 אזא ןיא טָאװ ,לארשי ןּב השנמ ןופ קרעו םעד ןיא 1 ץַאלּפ ןקידובּכּב
 יי ,הרוּת סי"רַא םעד ןופ דיסח רעסייה

 ,ֿפארשי ןּב השנמ :סָאװ טא זיא ייּברעד עטסטנַאסערעטניא סָאד ןוא
 ,םילּבוקמ יד ןופ ןגעוו יר ןיא טיינ רע זַא ,רעּביא לָאמ סעדעי טרזח סָאװ
 ""רשיה לכש , םעד ףיוא ןפורראפ וצ ךיז קיטיינ רַאפ ןנעווטסערנופ טלַאה
 ,טוװורּפ רע .טנעמירעּפסקע ןכעלטפַאשנסיװ םנופ תויאר יד ףיוא ןוא
 ןֹופ ץנעטסיסקע יד "'הרּבסהו ?כשה יּפ לע, ןזייוורעד וצ ,רעגייטש ַא
 -:רעטנָאלּפ לקיטש ַא רָאֿפ ייּברעד רעּבָא טמוק סע .? םידש ןוא תוחור
 קוליח םעד טינ טקרעמַאּב ןוא תורצוי יד טייּברַאפ לארשי ןּב השנמ
 -ןסיוו גנערטש ןשיװצ ,רשיה לכש ןוא ןּבילגרעּבָא ןשרעדניק ןשיווצ

 -עּבאֹּב ןוא םעדנענעל עשיטסַאטנַאפ ןוא טנעמירעּפסקע ןכעלטפַאש

 סיוא השעמ עשיטסַאטנַאפ טפכעה ַא ,רעגייטש ַא ,טגנערּב רע .תוישעמ
 ,י'קוּביד ,, רעד יױזַא יו ,''קוּביד , א טימ יורפ א ןגעוו ,!לַאטיװ יחבש ,, םעד

 יד לאטיוו םייח רַאפ טלייצרעד ,יורפ רעד סיוא סױרַא טינ ?יוװ סָאװ
 -ןַאטשרַאפ ,עז,, ,טלעוו רעד ףיוא ןּבעל קידניז ןייז ןופ עטכישעג עצנַאג

 יד עקַאט יו --- לארשי ןֹּב השנמ ףיסומ ןוחצינ טימ זיא --- רעזעל רעקיד

 ןיא ןעעשענ םישעמ עכלעזַא זַא ,תודע ןגָאז אפוג רעטסייג ןוא םיקוּביד
 ןטימ טּכסה ןיא ךיז טניפעגנ ץלַא סָאד ןייש יװ ןוא ,טייקכעלקריוו רעד

 עכיעזַא ןופ סייוו טלעוו עצנאג יד, 2 ''הרבס רעשינָאל ןוא רשיה לכש

 לכש רעד לייוו ,ייז ןיא ןּביולנ ןוא ייז טימ ךיז ןענעכער עלַא ,םישעמ

 ןקידרעטייוו םניא רעּביא רעסַאפרַאפ רעד טרזח ,''בייחמ יַײז זיא רשיה

 עשינַאל ןוא .'טנעמירעּפסקע, עכעלנע ןופ דנורג ןפיֹוא .4 לטיּפַאק

 -אב ַא ןגעו יו ל?ארשי ןּב ךיוא טלייצרעד ?"רשיה ?כש,, םנופ תורבס

 סָאװ ,ןשטנעמ עניוזא ןארטפ ןענייז סע זַא ,ךַאז רערעכיז ןוא רעטנַאק

 ףיט טסילפ רעסַאװ סאד יװ ,ןניוא ערעייז טימ ןעז וצ דנַאטשמיא ןענייז

 | 5 ךרע רעד רעטנוא

 ,23-6 'ּפַאק ,גנולײטּפָא עטרעפ ,ןטרָאד 1

 תארמ הרשיה הרבסהו לכשה ךרדמ, :13 'ּפַאק ,גנולײטּפָא עטירד ,ןטרָאד 2
 ןמאנ םישודק תעדו האיפוסוליפה תמכח יפכש התעמ טוקנו ,,,ולאה תוחורח תתיִמַא
 ולאה םיארבנה תואיצמ רוג לכשה החלכקה ימכה

 תתמא ודיגה םמצע תוחורה ךיא ,ליכשמ ארוק אנ האר, :104 ,ןטרָאד 2
 ,'הנוכנה הרבסהו רשיה לכשה םע לכה םיכסמ ךיאו ,ולאה םינינעה

 103 ,ןטרָאד 4

 םישנא הא שיש וניארש ומכ םתוא חיכוה ןויסנה לבא; 2106 ,ןטרָאד ?
 ,"תומא המכ םיקוחר ץראל תחתמ רשֲא םימה םהינועב .םואורע

)261 | 
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 ןוא יאחוי ןּב ןועמש 'ר ןופ רעגנעהנָא רעסייה ןוא רעקיטסימ סלַא

 םעד זַא ,טגייצרעביא טסעפ ''םייח תמשנ, לעב רעד זיא ,י'רא םעד

 ןוא ןרָאּבעג טרעו שטנעמ רעד רעדייא ךָאנ טריטסיסקע המשנ סנשטנעמ

 שפנה) טיוט סנשטנעמ םעד ךָאנ ןּבעל קידנעטשּבלעז ַא רעטייוו ךיוא טריפ
 טוײװ רע ;(ומצעב דמוע ינחור םצעו התאירב תלחתמ תינחור איה

 ,ןעקנַארעג עכעלנע טגָאזעגסױרַא טָאה ןוטלּפַא ךיוא זַא ,ןָא טפָא ייּברעד
 ךָאד זיא סָאד לייוו ,לארשי ןֹּב השנמ טרעלקרע ,רַאפרעד זיא סָאד ןוא
 ףרַאד סע 1 דימלת סאיבנה והימרי ןעוועג זיא ןוטלּפַא זַא ,עודי רבד ַא
 -סיױרַא טָאה סורָאנַאטיּפ רעקנעד רעשיכירג רעד סָאװ ,ןשודיח טינ ךיוא

 ןּב ןועמש 'ר ןופ רעירפ קידנטיידַאב שפנה לוגליג ןגעוו ערעל יד טלעטשעג

 רעלקרע ,טנַאקַאּב ןעמעלַא ךָאד ןיא סע, :אירול קחצי 'ה ןוא יאחוי

 לאקזחי ןעוועג זיא רעקנעד רעשיכירג רעקיזָאד רעד זַא ,לארׂשי ןּב השנמ

 ךיז ןוא ןעוועג רייגמ ךָאנרעד !ליּפַא ךיז טָאה רע ןוא ,דימלת סאיבנה

 ךיוא זיא לארשי ןּב השנמ רַאֿפ 2 ''רעדניק סוניבֶא םהובַא וצ טפעהַאּב

 ןופ ךיוא ןעמַאמש עידניא סיוא ןענַאמַארּב יד וליפַא זַא ,קפס רעסיוא

 8 םינמהרבא ןופ טזיירגרַאפ זיא ןענַאמַארּב ןעמָאנ רעד ןוא ּוניבֶא םהרבא

 ןופ רענייא אקווד זַא ,טוג רעייז רעּבָא טקנערעג לארשי ןּב השנמ

 ,לארשי ןּב השנמ ,רע סָאװ ,םעד ןיא טנקייל םינואנ עשידיי עטסערג יד

 ןואג רעקיזָאד רעד .ןזיוװַאּב ןוא קיטכיר רַאפ ,!'ביציו תמא,, רַאפ טלַאה

 טינ לי רענעי .,ןומיימ ןּב השמ ונּבר ,''הרוּת הנשמ , לעּב רעד זיא

 ,ןופרעד ךיז טמענ סָאד .המודכו םילוגליג ןיא טינ ,םידש ןיא טינ ןּביױלג

 לודג רעקיזָאד רעד סָאװ ,לארשי ןּב השנמ ןרעױדַאּב טימ טרעלקרע

 רעכלעוו ,ןוטסירַא ןופ ןנעוו עשלַאפ יד ןיא טעשזדנַאלבעג טָאה לארשיּכ
 גישמ ןוא ןניוא יד טימ ןעז ןָאק ןעמ סָאװ ,םעד ןיא זיולּב טּבױלגעג טָאה

 רַאפרעד טנרָאװ ''םייח תמשנ,, לעּב רעד .קנַאדעג ןוויטַאלוסעּפס ןטימ ןייז

 ןוא וטסירַא ןופ ןגעוו יד ףיוא ןריפרַאפ ןזָאל טינ ךיז לָאז רע ,רעזעל םעד

 זיא ערעל רעייז ןוא שלַאפ ןענייז דייר ערעייז ,, םערָאװ ,םידימלת ענייז

 רעזעל רעמורפ רעד לָאז ;(רקש ןימי םנימיו אוש רבד םהיפ רשא) ''רקש

 ,רעכוטסַאּפ עיירט יד ,םימכח עשידיי עקיטכרָאפסטָאנ יד זיולב ןגלָאפ

 4 טלעוו רעצנַאנ רעד רעּביא טײרּפשרַאפ זיא הרוּת רעייז סאו

 .ןייז ןיא ןעמונעגסיוא קרַאטש ױזַא טָאה סָאװ ,''םייח תמשנ , רעד

 ,105 ,22 ,ןטרָאד 1

 ,106 ,105 ,ןטרָאד 2
 םהו ,םינימהוב םויה םיארקנה םינטהרבאהש הארת אלה 5 ,ןטרָאד 5

 ,"וניבא םהרנא יננ

 ,106--72 ,,ןטרָאד 4



 1203 ןדי ייּב יהשַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 -עג טלָאמעד ןּבָאה סָאװ ,ןעגנומיטש יד ןטסעּבמַא טריזירעטקַארַאכ ,טייצ

 קרעוו עקיזָאד טָאד .הליחק רעשידרפס רעמַאדרעטטמַא רעד ןיא טקיטלעוז
 ַאזַא טימ ןּבָאה רעגריּבטימ סלארשי ןּב השנמ סָאװ ,ךעלרעלקרע ץנַאג טכַאמ
 .גנונעוואב-יבצ-יתבש רעד ףיוא ןפורענּפָא ךיז תובהלתח רערעייהעגמוא
 ,ןענישרע זיא טרעוו סלאושי ןּב השנמ יו טעדכָאנ ,רעטעּפש ראי יירד טימ
 ,זיא סָאװ ,קרעוו שיטסימ טייווצ ַא קורד ןופ סיורַא םַאדרעטסמַא ןיא זיא

 סלארשי ןּב השנמ טימ ןדנוּברַאפ גנע ,ןזיוועגנָא רעירפ ןייוש ןּבָאה רימ יו

 סָאװ ,רעקיטטימ יד ןופ ןעגנּויושנָא יד טימ ןוא ,בהוּבַא קחצי ,רבח
 עקיזָאד סָאד .גנוגעווַאב-יבצ-יתּבש רעד ןופ שארּב ןענַאטשעג ןענייז
 ,(00114 0061 ''טימשה רעש ,,,סחריריא םהרבא זיא קרעוו

 ץנַאנ א ןעמונראפ טָאה הריריא (ָאזנַאלא) םהרבַא ןַארַאמ רעד
 יד ןיא ןיוש ,גנולצולּפ .ףֹוה ןכעלגיניק ןשינַאּפש םייּב ןטסָאּפ ןבושח

 ןוא םאדרעטסמא ןייק טמוס ,עינַאּפש הריריא טזָאלרַאפ ,ןרָאי עלעטימ

 -ייזליפ טימ שטנעמ א ןעוועג זיא סָאד .ןּביױלגנ ןשידיי םוצ ךיז טנעקַאּב
 -ַאלּפָאענ רעד וצ היטנ רעדנוזַאּב ַא טימ ,גנודליּב רעשיפָאזָאליפ רעקיט

 טָאה הריריא תעּב סָאװ ,טינ שודיח ןייק ראפרעד זיא סע .ערעל רעשינָאט

 םיא טָאה ,רוטארעטיל רעשיגָאלַאעט רעשידיי רעד םטימ טנעקַאּב ךיז

 -נִא יד ןשיװצ טפַאשהבורק עקידנלַאפפיוא יד טריסערעטניארַאפ קרַאטש

 יד ןופ ןעעדיא-דנורג עקינייא ןוא רעסיטסימ עשיריי יד ןופ ןעגנּויוש
 טָאה םענַאּבטלעװ ןצנַאג ןייז ףיוא העּפשה עטסערג יד .רעקינָאטַאלּפָאענ
 -ירַאלוּפָאּפ ןוא תחלושמ ןטסּוװַאב םעד טימ טפַאשטנַאקַאּב ןייז טָאהעג

 עילַאטיא ןופ ךיז טָאה סָאװ ,קורס לארשי ,הרות סי"רַא םעד ןופ רָאטַאז
 -רעביא םעד ןענופעג ןהריריא ןיא ןטרָאד ןוא םַאדרעטסמַא ןייק טזָאלעג

 -עננײרַא םיא טָאה קורס יוװ םעדכַאנ .רערערַאפ ןוא דימלּת ןטסנּבעגעג

 -עּפס א ןיא ןסָאלשַאּב הריריא טָאה ,הלּבק סאירול ןופ תודוס יד ןיא טריפ
 טקנוּפדנַאטש ןשינַאטַאלּפָאענ םנופ ןטכיילַאּב שיפָאזָאליפ קרעוו לעיצ
 ףיֹוא טינ טָאה הריריא לייו .1 רעקיטסימ רעתפצ םעד ןופ םעטסיס יד

 טסאפראפ קרעוו ןייז רע טָאה ,ךַארּפש עשִיערּבעה יד טשרעהַאּב ליפ ױזַא
 ןיז ןטעּבעג (1659) טוט ןייז רַאפ ןוא (00018 6061/) שינַאּפש ףיוא
 יב ןוא שיערּבעה ףיוא ןצעזרעביא סע לָאז רענעי ,בחוצַא קחצי דניירפ
 רעסייה ַא ןיילַא .בהוּבַא .ןכעלטנפערַאפ סע טייקכעלגעמ רעטשרע רעד
 ןפוא טָאה ,רוטַארעטיל-הלּבק רעד ןופ רענעק רעטוג ןוא רעקיטסימ
 -ַאזַאליפ-שיפָאזָאעט עלַא יד .האווצ טדניירפ ןייז טליפרעד ןפוא ןטסעּב

 ןיטלשא ירמאמ םע השוע יכנא רשאכ ,ת/בוקמה תמאה דימעהלו םייקל תויפוםוליפה
 ,"תלבוקמה תמאה תמאיש המב וירחא םיכשמנהז
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 קרעוו סהריריא ןיא ךיז ןעניפענ סָאװ ,ןעגנונעכיײצַאּב ןוא ןפירגַאב עשיפ

 ךָאלק ןּבעגעגרעּביא גנוצעזרעּביא רעד ןיא ןענייז ,לָאצ רעסיורג ַאזַא ןיא

 סָאד טָאה ''םימשה רעש , רענענישרעד 1088 ןיא רעד .ךעלטייד .ןוא

 הלּבק סאירול טימ ךיז ןענעקַאּב וצ טייקכעלנעמ יד ןּבעגעג לָאמ עטשרע
 ןוא ?ָאטיוװ ןופ גנולייטטימ רעזָאלמעטסיס ןוא רעשיטָאַאכ רעד ןיא טינ

 ןטלושעג שיפָאזָאליפ ַא ןופ םרָאפ רערָאלק רעד ןיא רָאנ ,םיברוקמ ענייז

 ןכעלרעפיוא ןוא ןפוא םעד ןיא זַא ,ךעלגעמ טכייל זיא סע .רעקיטַאמעטסיס

 טליּפשעג טָאה ,םעטסיס סאירול רעּביא טינ הריריא ןכלעוו ןיא ,שובל

 -ינָאטַאלּפָאענ רעד ןיא טייקטינעג סהריריא זיולּב טינ עלָאר עסיוועג ַא
 רעשיגָאלָאעט ךעלטסירק רעד ןיא תואיקּב ןייז ךיוא רָאנ ,עיפָאזָאליפ רעש
 רַאּבקרעמַאּב סרעדנוזַאּב ,גנוניימ רעזנוא טיול ,זיא סָאד .רוטַארעטיל

 "דנורג יד ןופ ענייא רעביא טיג ''םימשה רעש , לעּב רעד ּוװ ,טרָאד

 (סעיצַאנַאמע) ''תוליצא , עכעלטעג יד --- םעטסיס סאירול ןיא ןעעדיא

 םעד ריּבסמ הריריא זיא קיצנוק .''ןיפוצרּפ ,, יד ןופ ננוייטשטנַא יד ןוא

 -ענ ַא ןגָארט ןֹוומ סָאװ ,תודימ עכעלטעג יד ןגעוו םעלּבָארּפ סָאד רעזעל

 -ַאּפ קוק ןטשרע ןפיוא יד וצ ןעמוק זומ ןעמ ױזַא יו ןוא ,רעטקַארַאכ ןוויטַאג

 ןופ תוהמ םעד ןגעוו עגַארפ יד שהירַאּב ןעמ תעּב ,תוטלחה עלַאסקָאדַאר

 ןוא םייצ רעסיוא ,ץענערג ַא ןָא ,ןעמָאנ 8 ןַא ?'הנושאר הּביס ,, רעד

 ןטריטסיסקע סָאװ ,ץלַא ןופ רוקמ ןוא ּבייהנֶא ךָאד ןוא --- םענרַאפ
 רעסיוא טינרָאג ,ריא ןיא זיא ץלַא ןוא -- ץְלַא רעביא ןוא ץלַא רעסיוא

 "עג עלַא ןופ לַאוװקרוא רעד ךָאד ןוא --- טלַאטשעג ןוא דליּב ןָא ;ריא

 ךוקמ רעד ךָאד ןוא --- רַאבליײטסוא ןוא קיצנייא ;תורוצ ןוא ןטלַאטש

 ןןעננוניישרעד ןוא ןעמרָאפ עקיטרַאנדיײשרַאֿפ ןוא עכעלדנעמוא עלַא ןופ

 טייקנייש ןופ ,םימחר ןוא דסח ןופ ןפירנַאּב עכעלשטנעמ עלַא רעּביא

 ,טייקנייש ןופ לָאּבמיס רעטסכעה ןוא סָאמ יד ךָאד ןוא --- רשוי ןווא

 .1 טייקיטכערעג ןוא דָאנענ

 ןיא ,רעטנוא הריריא טכיירטש ,ןייז ןופ טייקיטרַאליפ עכייר יד

 יד ;הנושאר הּביס רעד ןופ אצויילעוּפ רע טק ערי ד רעד טינ רעּבָא

 -נייא ספוס-ןיא םעד ךרוד ןרָאװעג טכַארּבעגסױרַא זיא ''תישארּב השעמ ,

 ןטימ ןפור םילּבוקמ ערעדנַא עכלעוו ,(גנולַארטשסױא) הליצַא רעקיצנייא

 םעד יירטעג טגלָאפ סָאװ ,שודקה י"רַא םייּב רעּבָא ,''ןוילע רתֹּכ,,, ןעמָאנ

 אשנתמה .,,לכה תילכתו תילכת לעב יתלב; :6 'ּפַאק ,רמאמ רעטסקעז ,ןטרָאד 1

 חמואמ ונניא ןותלװל ינממ לכה איצממו ,ותומצעב לכה תא ללוכ אוחו ,לכנ לכה לע

 םיוכמ ץוה .תורוצה לכ ללוכו יירוצ יתלב ,לכו דהא ,םלכּבו םלמ ץוח אוה ,םלכמ

 ,קידצהו םוחרה אוה ןיד ילבו םימחר ילב ,םידסחה לכ לעפי דסח ילב ,,.םלכב בשוי

 "..'וכו 'וכו תילכת ילב ,ותראפת תראַפת יִַּּב
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 םרא, הליצַא יד טסייה ,יאחוי ןּב ןועמש 'ר ןכעלטעג םעד ,לייז ןקיטכיפ
 לכש, רעד ךיוא זיא סָאװ ,1 ןשטנעמ םנופ טלַאטשעגרוא יד ,''ןומדק

 "רע עקיזָאד יד טָא .2 קנַאדעג רעכעלטעג רענעגרָאּברַאפ רעד ,!'םלענה

 -ייוו עלַא ןופ הּביס יד זיא עיצַאנַאמע עכעלטענ עטסטקידנעראפ ווא עטש
 ןטלעוו ןופ ,תישארּב השעמ ןופ טפַארק עקידנפַאש יד ,תוּביס עקידרעט

 יתלבה הליעהמ םלשהו ןושארה ?לעה :רבד ?ש וללכ) ןייז ןוא

 התלוגסו החכב רשאו תוליעה ?לכ תליעו תובסה לכ הבפ ,התלוזמ לולע
 ןיא יז .(ףוס ןיאכ תובסה ?כ2 אל םנמא תונותחתה תובסה תבס איה

 אפוג ףוס-ןיא רעד םערָאװ ,? טוס-ןיא םעד ןופ ןעמָאנ רעטשרע רעד ךיוא

 4 ןעמענ עלַא ןֹופ רעכעה זיא

 הּביס ,, עקיזָאד יד טמענרַאפ עיצַאטערּפרעטניא סהריריא טיול

 םעטסיס סאירול ןיא ,''ןומדק םדא,, רעד --- ''תוּביס עקידרעטייוו עלַא ןופ

 "'םימשה רעש , לעּב רעד .ןעגנולייטטימ סלַאטיװ טיופ יוװ ,טרָא ןרעבושח א
 ןפַאשעגנ ןענייז סָאװ ,''ןיפוצרּפ,, ףניפ ןגעוו זיולּב טינ רַאפרעד וליפַא טדער

 רעד טינ ;? סקעז ןגעװ טרעיינ ,5 'םילּכה תריבש , ךָאנ ןרָאװענ
 ,ןיפוצרּפ, יד ןשיוצ רעטשרע רעד זיא ''ןיּפנא ךירא,, רעקיּפעקיירד

 "ףוצרּפ, רעד --- "רעטְלַא רעסילייח,, רעד ,,,אשידק אקיּתע,, רעד רָאנ
 הדיריא ,תמא .ןומדק םדא םעד -- הליצא רעכעלטענ רעטשרע רעד ןופ

 רעד ןוא ,1 ןעמַאזוצ ךיז ןסיג "'ןיפוצרּפ , ייווצ יד זַא ,רעטייוו טרעלקרע
 ןייז זיא רע םערָאװ ,אשידק אקיּתע םנופ רַאּבלײטמוא זיא ''ןיּפנא ךירא,,

 .5 שיובל רעכעלרעסיוא
 פָאװ ,"ןומרק םדא, םנופ עלָאר רעכעלסילשסיוא רעד ייּב טָא

 יַאֹב ןיא ,'םימשה רעש ,, םעד ןיא ןכַארטשעגרעטנוא ףרַאש ױזַא טרעוו

 ודבל דחא לולע םע יִּכ לצאנ אֹל תועצמא םוש ילב הנושארה הבסהמ יִכָא 1
 'ריפב י"בשר אתיירואד אניצוב תובקע ירחא ףלוחה ה"ע אירול קחצי ר"ה שודקה רשא

 ,"ןוילע רתֹּכ -- וחומדק רשא םילכוקמהו ןומדק םדא םשיב וארק רהווה
 ,ןטרָאד ריוא עו ן"תיהלאה הבשחמהו םלענה לכשה אוח, :91 '| ,ןטרָאד 2

 ,"ןילע לכש ,ןומדק םֶדֹא אוה וילולע לכבש םלשהו ןושארה, 211 1
 ,"ןוילעה ףוס.ןיאה םש אוה ,ייןוילעה ןושארה םשה אוה ןומדק םדאג 8

 הלעחמו לדבנ םנמא ומצע םשה וגיא ה"ב ףיסייא אוה םימלועה ןובר יכח 4

 ,"וילע

 ,433'ו ,רעירפ עז 5
 ,ארוא ארקנו אשידק .אקיתע אוח ןושארה רשא ,,,םיפוצרפ הששל קלחתמה, 6

 ,"ןיפנא ךירא אוה ינשה ףוצרפה

 .אשידק אקיתע ףוצרפכ אלקתמב לדבנו ןקותמ ןיפנא ךירא ףוצרפ ריימצנ, ?

 ,"םיבשחנ דחאל המהו םהל דחא םשז
 .ַאק ןטצעל םעד ךיוא עז ."אשירק אקיתעב ותוא ללכנ רשא .ןיפנא ךיראוא 8

 ,"םימשה רעש4 ןיא לשיּפ
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 םעד ןשיװצ טכַאמ חריריא סָאװ ,ךיילגרַאפ רעד טנַאסערעטניא סרעדנוז

 רעשידרע רעד יו טקנוּפ ,ןשטנעמ ןשיררע םעד ןוא ""ןשטנעמ ןשלמיה,

 ערעדנַא עלַא תומילש ןייז טטימ רעּביא טגייטש שטנעמ דעכעלרעּפרעס

 רעד זיא ױזַא ,רעטסומ ןֹוא ?יצדנע רעייז זיא רע סָאװ ,ןשינעפעשַאּב

 ערעדנַא עלא ןופ רעמוקלופ ןוא רעבעה (יהלאה םדאה) שטנעמ רעשלמיה

 רעד .גנַאפנָא ןוא רוקמ רעייז זיא רע סָאװ ,ןטפערק עשלמיה ןוא תוליצַא

 ענעטַאשעג עלַא ןופ ?יצדנע ןוא גניר-סולש רעד זיא שטנעמ רעשידרע

 רעד זיא רעשידרע רעד .גנַאפנָא רעייז --- רעשלמיה רעד ןוא ,ןטלעוו

 ,ןעקנופ עטייזעצ יד םעֶלַא ןופ ןוא ץלַא ןופ ףיוא טמענ סָאװ ,טקנוּפלמַאז
 ןיא רעשידרע רעד ;טלַארטשַאּב ןוא טכיל טײרּפשרַאפ --- רעשלמיה רעד

 ןכייה יד ןיא טּבערטש סָאװ ,טכיל ןטלגיּפשעגּפָא םעד ןופ טקנוּפלטימ רעד

 ניישטּב סָאװ ,טביל ןופ לַאװק רעד --- רעשלמיה רעד ,לאװקרוא ןייז ּוצ

 - חכיס רעד וצ ץלַא טּביוהרעד שטנעמ רעשידרע רעד יװ ..,ץלַא טּבעלַאב ןוא

 חּביס רעד ןופ גנולַארטשסיוא ןַא זיא סָאװ ,רעשלמיה רעד יוזַא ,הנושאר

 זית עטסכעה יד ןופ תונרדמ עלַא םורַא טמענ ןוא טקינײרַאֿפ --- הנושאר

 ,הניכש רעד ראפ טרָא-ור סָאד זיא שטנעמ רעשידרע רעד ...עטסקירעדינ יד

 לּפמעט רעד זיא רעשלמיה רעד ןוא ,'אשידק תוכלמ , רַאפ טלעצענ סָאד
 רעטרעּפרעקרַאפ רעד ,רעטערטרַאפ רעטסכעה רעד ןוא ,1 ףוס-ןיא םנופ

 -- .!אשידק תוכלמ , ןופ טלעצעג סָאד ,ןשטנעמ ןשידרע םעד ןופ לָאּבמיס

 ןזיילסיוא טעוו סָאװ ,טלעוו רעד ןופ לאונ רעד ,חישמ רעקיטכיל רעד זיא

 ןעקנופ עקילייה עלַא ןּביוהרעד ןוא ןעמיוז עטונ עלַא ''תוּפילק,, יד ןופ

 עשלמיהח יד ןיא ,דניז ןּוא רעמָאי ןופ לָאט םעד ןופ ,''אכּבה קמע , םעד ןופ

 ...טכיל ןכעלדנעמוא ןופ לאווק םוצ ,ןכייה

 ןייז טכעלטנפערַאפ טָאה בהוּבַא קחצי יו םעדכָאנ דְלַאּב ןוא

 ,הרושּב עקיטכיל יד ןעגנַאגרעד םיא וצ זיא ,גנוצעזרעּביא-םימשה רעש ,

 טימ טנַאּפש רע ,ןזיװַאּב ןיוש ךיז טָאה .חישמ רעטראוװעג גנַאל רעד זַא

 רעד ןופ ןקע עלַא ןיא ןָא ןגָאז םיחילש ענייז ןוא ,טירט עכעלגיניס ענייז

 ,.ןטּפשמ ןּוא ןיד ןסיורג ןופ ;ָאט רעד טמוק סע ;:טלעוו

 "!ובצ יתּבש ,חישמ רעיא ,ךיא,

 ,טלָאמעד דָארג יװ ,ןזיוועגנָא לָאמ עקינייא ךעירפ ןיוש ןּבָאה רימ

 ןוא ,ערע עיינ ַא ןָא ךיז טּבייה עטכישעג רעשַיעּפָאריײא רעד ןיא ןעוו

 גיא אקווד טרעוו --- ןדניוושראפ ןָא ןּבייה רעטלַאלטימ םנופ סנטָאש ײד

 ןיא םיוז ןיא זיּב .רעקידהרוחש-הרמ ןוא רעלעקנוט ץלַא ָאטעג ןשידיי

 גנונעפָאה עקיצנייא יד ןוא ,ןייּפ ןופ רעכעּב רעד ןרָאוװעג טלופרעביא

 4 'ּפַאק ,רמאמ רעטמסקעז ,ןמרָאד 1
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 ןביולנ רעטסעפ רעד ןעוועג זיא המוא רעטלגָאװרַאפ רעד ןֹופ טסיירט ןוא

 -םיוא ,דוד ןֹּב חישמ ןזייווַאּב דלַאּב ךיז טעװ טָא :הלואנ רעקידלַאּב ַא ןיא

 ךלאּב ןלעװ ןטָאש א יו ,ענעבירטרַאפ יד ןופ לזמ סָאד טעװ ןענייש

 יינספיוא ןלעוו טייקילעזטייל ןוא דָאנעג ןוא ,ןדייל ןוא תורצ יד ןדניוושרַאפ
 ,,קלָאפ ןטלייוורעדסיהא םעד רעּביא ןסילפ ןָאט

 טלופראפ טינ ;ןעמוקעג טינ רעּבָא זיא הלואנ רעד ןופ גָאט רעד
 ,ה"י ןט17 ןופ טימ רעד ןיא- ...ןייּפ ןופ רעכעּפ רעד ןעוועג ךָאנ זיא
 ?ארשי ןּב השנמ ןופ קרעוו יד ןענישרעד ןענייז סע ןעוו ,ןרָאי יד ןיא דָארג

 טָאה סָאװ ,ןכָאוּבעגסיױא םערוטש רעקידלַאװג רעיינ ַא טָאה ,חריריא ןוא
 ,טסיווראפ ןוא טרעטשנ צ  תוליחק עשידיי רעטרעדנוה יד תונמחר ןָא
 -נַאּב ענייז טאס /ילומח ןרַא טערט ענעצסנַאװא רעקיטולּב רעד ףיוא
 רעד ןופ םישעמ עכעללערש יד יינספיוא ןּבָאה טּבעלעגפיױא ןוא ,סעד
 ,"הפגמ רעצרַאװש , רעד ןופ ןרָאי-חלחּב עקיטולּב יד ןוא הפוקּתיןגוצציירק
 ןופ ךשמ ןיא ןעמוקענמוא' ןענייז תושפנ עשידיי ןָאילימ לטרעפ ַא ךרעּב

 קלָאפמ עטשואירַאפ סָאד .(1688--1648) קילדנעצרַאי ןכעלקערש םעד
 ןיא ןבעל ױזַא רעטייו :קנַאדעג רעקיצנייא-ןייא ןעגנורדעגכרוד טָאה
 וצ ףוס ַא ןכַאמ ןוא ןעשעג זומ סעּפע !תֹוחֹוּכ עכעלשטנעמ יד רעּביא
 -ידלַאב ַא ףיוא טראוועג טָאה סלָאפ סָאד ןוא !ןדייל עכעלּבײרשַאּבמוא יד
 ןטפאהפמארק טימ ןוא זגור טימ ,דלודעגמוא טימ טרַאװעג ,הלואנ רעק
 עטלגָאװרַאפ ,עטנַאטייװעגנָא ןַא קָיעמ רָאנ ןיא סע ןכלעוו ףיוא ,ןּביױלג
 ...המשנ עכעלשטנעמ עטמיטשעג שיטסימ ןוא

 ענערַא רעד ףיוא סױרַא ןטערט טנעמַאמ ןשיטירק םעד ןיא טָא
 -יטנַא ייווצ ,ןטייסכעלנעזרעּפ ייווצ ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי םנופ
 ענעריישרַאפ לַארטעמַאיד ייווצ ןופ רעייטשרָאפ עמערטסקע ייווצ ,ןדָאּפ
 ןופ ךשמ ןיא תונשקע ַאזַא טימ ןּבָאה סָאװ ,ןעמענַאּבטלעװ ןוא ןטלעוו
 טלָאװעג טָאה ייז ןופ רעדעי ןוא ,הרוכּב רעד רַאפ טפמעקעג תורוד עגנַאל
 -לָאװג ַא --- רענייא .רוטלוק רעשידיי רעד ףיוא ?ּפמעטש ןייז ןגײלּפױרַא
 ןשרָאפ סָאר ןעמעוו ײּב ,קנַאדעג ןשיפָאזָאליפ ןופ טיּבעג ןפיוא זיר רעקיט
 ןוא דיירפ ןוא קילג עטסערג סָאד ,ליצ רעקיצנייא רעד זיא ןסיוװ ןוא
 -ךיטלַאזקע ןא ,תומולח ?עּב רעשײטסַאטנַאפ ַא --- רעטייווצ רעד ;ןּבעל
 -מוא ןוא ןלַאער ןשיװצ ץענערג יד ןרָאלרַאפ טָאה סָאװ ,רעקיטסימ רעט
 ןוא עזָאניּפש ךורּב :ייז ןּבָאה ןסייהעג ...רָאו ןוא םיורט ןשיווצ ,ןלַאער
 | ,..יבצ יתּבש

 ,ןסיו ךָאנ טשרוד ןוא קנַאדעגרעשרָאפ ןעיירפ ןופ טסייג רעד
 רעד ןיא ןדיי עשידרפס יד רַאפ שיטסירעטסַארַאכ ױזַא ןעוועג זיא סָאװ
 ןצנַאנ ןיא טינ זיא ,הפוקת רעשיּבַארַא רעד ןופ טייצ-ילּב ןוא דץנַאלג
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 עשיטסימ יד תעּב ןטייצ עקידרעטעּפש יד ןיא וליפַא ןרָאװענ ןשָאלענסיוא

 -רעדָאפ ןצנַאג םעד ןעמונרַאפ ןּבָאה ןעננומערטש עשיפקָארָאטרָא ןוא

 ןיא ןקרעמַאּב עקַאט ךיז טזָאל סָאד .ןבעל-רוטלוק ןשידיי םנופ דנורג :

 -ַאמ ענעפָאלטנַא יד ּוװ ,דנַאלָאה ןלערוטלוק םעד ןיא ,בושי םעיינ םעד

 רעד ןופ קורד ןרעוושייילּב םנופ טיײרפַאּב טליפרעד ךיז ןּבָאה ןענַאר

 עדיא טימ עיציזיווקניא רעד ןופ קערש-םונהינ םעד ןוא ךריק רעשיליוטאהי

 טייקכעלנעמ יד ןעמוקַאּב ,םעטָא ןעיירפ ןעמוקַאב ןּבָאה ןשטנעמ .םינילת

 יד ןכלעוו ,ךָאי-גנַאװצ םעד ןפרַאװּפָארַא ,ןסיוועג רעייז ןגלָאפ יירפ

 -ַאד רעד ןיא טָא .טגײלענפױרַא ייז ףיוא ןּבָאה טנעה עשירָאטיזיוװקניא

 ,ןקיורמוא םעד ךָאנ דלַאּב ךיז טָאה הביבס רעטנערענפיוא קיטסייג רעקיז

 1 ַאטסָאקַא ?אירוא טסילַאנָאיצַאר - רעקנעדיירּפ ןכַאװש-רעטקַאראכ

 רעקנעד ןשינואנ םנופ רוניפ ענעסַאלעניקיור ,עזעידנארג יד ןזיוװַאּב

 "ער טלָאװעג טינ ךיז טָאה קנַאדעג רעשיטירק רעקיזיר סעמעוו ,עזָאניּפש

 .ןטעטירָאטיױא ןוא הרוסמ םוש ןייק טימ ןענעכ

 ןסיורג ןקיזָאד םעד ןופ העּפשה יד ןעוועג זיא קיטשינ ןוא ןיילק
 ךעלנייוועג סָאד טוװּורּפ ןעמ .רגטקוק ןייז ןוא םוטנדיי םעד ףיוא רעקנעד
 הפוקּת-הדירי רענעי ןיא טָאה ץוּביק רעשידיי רעד סָאװ ,ןרעלקרע טימרעד
 -מיא לָאז רע ,הנרדמ רעלערוטלוק רעקירעדינ וצ ַא ףיוא ןענופעג ךיז

 עקַאט זיא סָאד .ןוז ןשינואנ ןייז ןופ ןעעדיא יד ןעמענפיוא ןייז דנַאטׂש
 רעּבָא סָאד ןָאק ןעמ ,םוטנדיי ןשיליוּפ-שטייד םוצ ענונּב קיטכיר רשפא
 .ןסקַאוװעגסיוא זיא אפוג עזָאניּפש רעכלעוו ןיא ,הליהק רעד ןגעוו ןנָאז טינ
 -ָאלקיצנע ןופ ןשטנעמ ןענופעג ךיז ןּבָאה טרָאד זַא ,ןעזעג ךָאד ןּבָאה רימ
 -םיוא ןּבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג ךיוא טרָאד ןענייז סע ;ןסיװ ןשידעּפ
 ךָאד ןוא .רודדזּב ןסיורג רעייז ןופ ערעל רעד וצ טרעהענוצ ךיז םַאזקרעמ

 .טייז ןייז ףיוא טינ טלעטשעג ךיז טנעמָאמ ןקידנדײשטנַא םעד ןיא יז ןּבָאה
 ןופ רעטנזיוט טימ ןעמַאזוצ ןוא ,דָאּפישנַא ןייז ןופ טייז רעד ףיוא רָאנ
 ןוא .ץנַאט טימ ,יירשענ-לּבוי ןשימרוטש טימ ייז ןּבָאה רעדירּב ערעייז
 .ןֶא טמוק לאוג רעקיטכיל רעד זַא ,הרושּכ עקידיירפ יד טסירגַאּב גנַאזענ
 ,ןעגנוגנידַאּב ערעדנַא ,ןוויטָאמ ערעדנַא טקריוועג ,תועמשמ ,ןּבָאה סע
 ןעגנּוױשנָא ןוא ןעעדיא סעזָאניּפש טכַאמעג ךעלנעממוא ןּבָאה ייז סָאװ
 לּכ"םרוק .הביבס רעשידיי רעד ןיא ןעניפעג גנַאלקּפָא ןקירעהעג ַא ןלָאז
 עפיט סעזָאניּפש ךעלטנגייא טָאה סָאװ :ענַארּפ יד ןרעוו טלעטשענ זומ
 ,ןקידנדייל-רעווש םעד ןּבעג טלָאמעד טנָאקעג ערעל עצנַאג שינָאמרַאה ןוא

 .יצנע רעשיסור:שידיי רעֶד ןיא לקיטרַא רעזנוא עז ,ַאטסָאקַא ןנעװ תוכירַאּב רעמ 1

 ' ,(1908) | 'ב ,עידעּפָאלק



 09 ןדיי ייּב רוטַארעמיל רעד ןופ עטכישענ יד

 טנָאקעג ןדיול ענייז יז טָאה ?קלָאפ ןקידנעקנירט ךיז טולב ןגייא ןייז ןיא

 רעקיזָאד רעד ףיוא רעפטנע ןַא ןּבעג וצ ידכּב ?ןלייה ןדנּוװ ענייז ?ןליטש

 -רַאפ ךיז טָאה עזָאניּפש ױזַא יו ןענָאמרעד וצ זיולּב נונעג ןיא עגַארפ

 קלאפ ןשיריי םעד --- רעגערט ןייז וצ ןוא רוטלוק רעשידיי רעד וצ ןטלַאה

 זיא עזָאניּפש זַא ,טכַארטַאּב ןיא ןעמענ ?ּכ-םדוק ייּברעד זומ ןעמ

 רעד ךיוא טרעיינ ,רעקנעד עשיפָאזָאליפ עטסערג יד ןופ רענייא רָאנ טינ

 עסיורג יד ןליפַא .קיטירק-לביּב רעכעלטפַאשנסיװ רעד ןופ רעדנירנַאּב

 םעד ןופ סיורַא ןעייג ,ג'בלר רעד ןוא ינומיימ ,ןטסילטנַאיצַאר עשידיי

 ;טײטַאּב ןקיּבייא ןופ תולנתה עכעלטענ א זיא הרוּת יד זַא ,טקנוּפדנַאטש

 ,טייקילייה ןופ לטנַאמ םעד הרוּת רעד ןופ ּפָארַא טסייר רעּבֶא עזָאניּפש
 טרעוו ןייז סָאװ ,רוטלוק רעכעלשטנעמ ןופ טקורָארּפ סלַא יז טכַארטַאּב רע

 עזָאניּפש .,1 טיייצ רעטמיטשַאב ַא רַאפ זיולּב קיטליג זיא טײטַאּב ןוא

 ךיז ןזמל סע ,קיטירק רעכעלטפַאשנפייוו-ןייר טימ טינ רעּבָא ךיז טנגונַאּב

 ןיא -עריפ-נעוו סעמעוו ,רעד  ,רענעט עשימעלָאּפ ןרעה ךיוא םיא ייּב

 -- * "קיטע , ןייז ןיא עזָאניּפש טנרעל --- דנַאטשרַאפ רעד זיא'ס ןּבעל
 סמענעי ףיוא ןרעפטנע וצ .ךעלגעמ רָאנ זיא'ס טייוו יו ךיז טסיילפ רעד
 רע, .'טומלדייא ןוא עביל טימ -- וו"זאא .גנוטכאראפ ,סעּכ ,האנׂש
 ןיא .רעד --.האנש טימ ןעגנוקידיילַאב רַאפ ןלָאצּפָא ךיז טסיילפ סע

 רעד, , :עזָאניּפש רעטייוו םנָאז טרָא רעדנַא ןַא ףיוא ,''ןרעיודַאּב .וצ שממ

 ףיוא טגָארט המשנ רעלעדייא ןוא ? רעטקַארַאכ ןקרַאטש ןטימ שטנעמ
 הווַאנ ןייק ןופ טינ סייוו ,סעּכ ןייק וצ טינ טמוק ,האנש ןייק טינ םענייק

 {?'גנוטכארַאפ טימ םינ םענייק וצ .ךיז טלַאהרַאפ ןוא

 ,רעלעדייא רַאּברעדנּוװ רעד טָא ,אפוג עזָאניּפש רעּבָא טָאה רעדייל -
 -ענסיוא ךעלדנירג ןוא היט ױזַא טָאה סָאװ ,שטנעמ רעניײרילָאטשירק
 ךיז קידנעטש טינ -- ןטקעפַא סנשטנעמ םעד טרעדילגעצ ןוא טשרָאפ

 ,שטנעמ 8 ,גנוניימ ןייז טיול ,ןריפפיוא ךיז ףרַאד סע יוװ ױזַא ןעוועג גהונ

 טינ טָאה רע .'דנַאטשראפ רעד זיא'ס רעזייווגעוו רעקידנעטש סעמעוו ,,

 רע ;םיא וצ סָאה רעייז הליחק ןייז ןופ רעדילגטימ יד ןייז לחומ טלָאװעג
 .טומסיורג ןוא עּביל טימ ףרַאד ןעמ , זַא ,ללּכ םעד ןיא ןסענרַאפ טָאה אפוג

 ,"גנולדנַאהּפָא עשיטילָאּפ.שינָאלָאעט; ייז ןיא 1

 =יא עשסייד סכַאּברעױא טול ורימיצ רימ ,46 ץַאזרעל ,ליימ רעטרעפ ,"קיטע, 2

 1871 ,גנוצעזרעּב

 -- (59 ץַאזרעל ,|װ ,"קימעס) עזָאניּפש טרעלקרע -- רעטקַארַאכ ןקרַאמש רעטנוא , 8
 יסיא ןגלרגאה ןוא ןָאמ ץנַאג ןייז ןרילונער וצ ןּבערמש סנשסנעמ םעד ךיא ײטשרַאפ

 ,"דנַאטשרַאֿפ םנופ ןמָאּבעג יד טיול ךעלסילש

 13 ,ץַאורעל םוצ גנוקרעמנָא ,לייט רעטירד ,ןטרָאד 4



 גרע בניצ .,י ר"ד 410

 סָאד ןייז רבוג טנָאקעג טינ טָאה רע ,סעּכ ןוא האנש ףיוא ןרעפטנע

 ?לָאפ ןייז ןופ רעריפ עקיטסייג ןוא םינּבר יד וצ סָאה ןוא ןרָאצ ןופ ליפענ

 ןיא םיא ןּבָאה הליהק רעמַאדרעטפמַא רעד ןופ םינּבר יר סָאװ ,רַאפרעד

 -סיה ןפיוא וליִפַא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה סַאה ןייז .טגיילעגנײרַא ''םרח,,

 יד ןעזָאניּפש ייּב ךיוא ןסייה ןעטסָאקַא טימ ךיילג ,םוטנדיי ןשירָאט

 לוטיּב ןרעדנוזַאּב טימ ,(םישורּפ) ''רעייסיראפ יד ,, יו שרעדנַא טינ םינּבר

 ןוא ,קלָאפ ןשידיי םנופ ''טייקידונּתרחּב-הּתַא,, רעד ןגעוו עזָאניּפש טדער

 טינ טכיזניה םוש ןייק ןיא ןעייטש ןְדיי יד זַא ,ןזייוורעד וצ ךיִז טסיילפ

 יב ךיוא זַא ,רעטנוא טכיירטש רע ,רעקלעפ ערעדנַא עלַא ןופ רעכעוו

 -נטסירק םנופ ןלָאטסָאּפָא יד ןוא ,! ןעוועג םיאיבנ ןענייז רעקלעפ ערעדנַא

 וד ,תמא .? םיאיבנ עשידיי יד ןופ רעכעה ליפ ןענַאטשענ ןענייז םוט

 =יּפש טרעכיזרַאפ ,םעד טימ ,קלָאפ עשיריי סָאד זיױלּב ןעמוקַאּב טָאה הרות

 ןצעזעג יד םערָאװ ;ןעמענוצרעכיא סָאװ ױזַא אטינ רעּבָא ךיז זיא ,ץזָאנ

 עסיזָאד יד .ןּבעל ןלעירעטאמ ,ןכעלנעטלַא ןראפ ןענייז --- הרוּת רעד ןופ
 ןיא ןדיי יד ןופ ןּבעל ןשיטילָאּפ םוצ טסַאּפעגוצ ןעוועג ןענייז ןצעזעג
 רעד ןופ ןצעזעג יד .קירעּביא ןיוש ייז ןענייז רעּבָא טציא .,עטיטסעלַאּפ

 'יד יו טרעוו ןרעסערג ןייק גנוגייצרעּביא סעזָאניּפש טיול ,טינ ןּבָאה הרוּת

 רַאפ טינ ייז ןיא ךיז טקיטיינ שטנעמ רעד :קלָאפ רעדנַא רעדעי ןופ ןצעזענ

 עטסכעה סָאד .טייקכעלצונ רעייז רַאפ טרעיינ ,טייקיטכערעג ןוא תמא רעייז

 ןוא ,ןענעקרעד טָאג םניא רעּבָא טײטשַאּב לַארָאמ עתמא יד ,ןּבעל םנופ ליצ

 יד ןרידוטש ךרוד רָאנ ,ןליפרעד תווצמ ךרוד טינ ןכיירגרעד ןעמ ןָאק סָאד

 טינ רעּבָא ךיז טננונַאּב עזָאניּפש ,? רוטַאנ רעד ןופ ןצעזעג עניימעגלא
 'טסיילפ ןוא ''םזינּתרחביהּתַא,, ןשידיי םעד ןגעק טפמעק רע פָאװ ,טימרעד

 "רַאֿפ ערעסערג ןייק טינ טָאה קלאפ עשיריי סָאד זַא ,ןזייוורעד וצ ךיז

 רעדנא ןַא ךָאנ טָאה רע .רעקלעפ ערעדנַא טימ ךיילגרַאפ ןיא ןטסניד

 רעריפ עקיטסייג ענייז סָאװ ,קלָאפ סָאד ןקיר עדי נ רע ד ?יוו רע :הנווּכ

 ףע .ןפיוטשעגסיורט הביבס רעייז ןופ ,רעקנעד ןעיירפ םעד ,םיא ןּבָאה

 ױזַא טָאה קלאפ עשידיי סָאד סָאװ ,חּביס יד זיא סָאװ :עגַארפ יד טלעטש

 ןעוועג ךָאד זיא ליצ רעייז תעּב ,הרוּת רעד ןופ ןצעזעג יד ןזָאלרַאפ טּפָא

 ?ארשי קלאפ סָאד זיא סָאװרַאפ ?ןטלַאהרעד וצ דנַאל ןייז ןוא קלָאמ סָאד

 ךיא דנַאל ןייז ןוא ,רעקלעפ עדמערפ רעטנוא ןרָאװעג טכָאירעטנוא טּפָא יוזַ
 . "טנע ןשילרעטסיוא ןא עזָאניּפש טיג ףיורעד ? ?ןרָאװעג בורח ףוס-לּכ-ףוס

 ,188 ,גנולדנַאהּפָא עשיטילָאּפ-שיגָאלָאעטמ 1

 י ,204--203 ,ןמרָאד ?

 ,202--198 ,,ןטרָאד 2

 ,17 יּפַאק ,ןמרָאד 4



 11 ןדיי ייּב רומַארעטיל רעד ןופ עמכישעג יד

 םיא ןוויּכ ַא טימ קלָאמ ןשידיי ןפיוא ןרָאצ ןוא סָאה סיוא טָאה טָאנ :רעפ

 וצ קֶלֶאפ סָאד טינ ןעוועג זיא ?יצ רעייז סָאו ,ןצעזעג עכלעזַא ןּבענעג

 טנַאז -- רעמ סָאװ,, .ןעגנערבוצמוא סע רעכיג סָאװ רָאנ ,ןטלַאהרעד
 -ַאֹּב רעמ ץלַא ,עגַארפ רעקיזָאד רעד ןיא ךימ ףיטרַאפ ךיא --- עזַאניּפש
 953 טייצ רענעי ןיא טָאה טָאג זַא ,קנַאדעג רעד רימ ןיא ךיז טקיטסעּפ
 טרעיינ ,טייקרעכיז ןוא קילג (המוא רעשידיי רעד) ריא ןגעוו טגרָאזעג טינ

 טָאה ףיורעד יו ,תורימ עטכעלש עריא רַאפ ןפָארטשַאּב וצ יז טּבערטשענ

 ,ןעניוטש וצ שממ עקַאט ןיא סע ןוא 1 סוטיצַאמ ןזיװעגנָא וּתעשּב ןיוש
 זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא קלָאפ ןשידיי ןפיוא ןרָאצ רעכעלטענ רעד סָאװ
 ןצ ?גוממ טינ ןענייז סָאװ ,ןצעזעג ענױזַא טימ ןעוועג הּכזמ םיא טָאה רע
 רַאפ המקנ ןוא ףָארטש סלַא ןרעוו טכַארטַאּב ןזומ רָאנ ,קלָאפ םעד ןצונ
 ,2 םישעמ עטבכעלש

 יד רעטנוא סרעדנוזַאּב ןכיירטש רעשרָאפ-עזַאניּפש יד ןופ עליפ
 שיסָאזַאליפ סעזָאניּפש ףיוא טאהענ סטָאה הלּבק יד סָאװ ,העּפשה
 ןיא ךָאד ,ןענעקייל טינ יאדװַא ןעמ ןָאק העּפשה עקיוָאד יד ., םעטסיס
 ןַעמ ףראד ?ּכ-םדוס .טניימ ןעמ יו טייטַאּב ןסיורג ַאזַא ןופ ןעוועג םינ יז
 םעד ןיא ןיולּב ךיז טליפ הלּבק רעד ןופ העּפשה יד זַא ,ןסעגרַאפ טינ
 ,חלבק יד יו .םעטסיס סעזָאניּפש ןופ לייט ןוימַאלוקעּפס-שיזיפַאטעמ
 -ףוס-רוא עקיצנייא טולָאסּבַא יד זיא טָאג זַא ,עזָאניּפש ךיוא טנרעל ױזַא
 ,טריטסיסקע סָאװ ,ץלַא םַאנסיוא ןָא טמַאטש סע רעכלעוו ןופ ,ץנַאטס
 ןוא ,טָאנ זיא ,זיא סָאװ ץלַא , .ןייז סעמערקנָאק ןוא סעלעודיווידניא סעדעי
 ,4 "'ןרעוו טכַאדעג טינ ןוליפַא רעדָא ,ןריטסיסקע טינרָאג ןָאק טָאג רעסיוא
 "רהוז , םעד טימ טּכסח ןלופ ןיא ןוא טרַאקעד רערעל ןייז וצ ץַאזנגעק ןיא
 -ַאמ יד .םזינָאמ ןטסגנערטש םעד םעטסיס ןייז ןיא ךרוד עזָאניּפש טריפ
 -בוס עקידנעטשּבלעז ייווצ סלַא טינ רע טכַארטַאּב טסייג םעד ןוא עירעט
 ןיולב ךיז ןסינייראפ סָאװ ,תוהמ רעייז ןיא ענעדיישרַאפ ץנַאג ,ןצנַאטס
 טמייג רעד ןוא (''ננוטיירּפשפיוא יד ,,) עירעטַאמ יד ;טײהטַאג רעד ןיא
 עכעלדנעמוא ייווצ זיולּב םעטסיס סעזָאניּפש טיול ןענייז ('קנַאדעג רעד)
 םעזָאניּפש טיול ,זיא גנוטײרּפשסיױא יד .חנושאר הּביס רעד ןופ ןטוּבירטַא
 ןוא ,שוחּב ןעז םיא ןָאק ןעמ סָאװ ,קנַאדעג רעטרעּפרעקרַאפ רעד ,הטיש

 ,ןדיי וצ גנווצַאּב רעכעלדנייפ רעייײז ןייז טימ טנַאקַאּב ,רעקירָאטסיה רעשיטיור ַא 1
 ,3844 ,ןטרָאד 2

 ה"י ןמ17 ןיא ךָאנ ןויװעגנָא העּפשה רעקיזָאד רעד ףיוא םָלה ןטשרע םוצ 5
 ,רעטכַאװ גרָאעג ןַאהָאי (1699)

 ,ןֿפ ץַאורעל ,לייט רעמשרע ,,"קימט,



 .גרעבניצ .' ר"ל 1412

 ערייּב ןוא ;גנוטײרּפשסױא ערַאּבעז טינ ,ענעגרָאּברַאפ יד זיא קנַאדעג רעד

 .טייהטָאנ רעד ןיא עּבלעז סָאד ןוא סנייא ייז ןענייז

 זיא טָאג זַא ,קנַאדעג-דנורג םעד ןיא ''רהוז,, םעד טימ קימיטשנייַא

 ךיז טיינעצ ,(טָאנ ןיא זיא ץלַא) סזוח/ג זמ 060 6556 זַא ,ץלא ןוא קיצנייא

 טפערטַאּב סָאװ ,טקנוּפ ןטסקיטכיװ רעד ןיא םיא טימ עזָאניּפש רעּבָא

 ןגעו ערעל ןייז ןיא --- ''רהוז,, םעד ןופ ןרעק ןטסלופטרעוו םעד שיטקַאפ

 -טלעוו סרהוז םעד ןופ ןייּבנקור רעד זיא סָאװ ,קנַאדעג-דנורג רעד ,קיטע

 רעייהעגמוא ןַא ךיז ןיא טגָארט טלעוֶו יד זַא ,םעד ןיא טיײטשַאּב ,םענַאּב

 ןוחצינ ןקיטליגדנע ןוא גנולקיװטנַא ןייז ןיא ןוא ,דוסי ןשיטע ןקיטכעמ

 -בעלנעזרעּפ עכעלשטנעמ יר עלָאר עקיטכיוו קיטלאוג א טליפש

 -שטנעמ רעד ןופ עלָאר יד זיא םעטסיס סעזָאניּפש ןיא דָארג ןוא ,טייק

 עזָאניּפש טלקיװטנַא תופירח סיורג םימ .לונ ךיילג טייקכעלנעזרעּפ רעכעל

 ,ןעגנונניישרעד עסקילעפוצ ןופ טינ סייוו רוטאנ יד זַא ,קנַאדעג םעד

 סערעי ;טייקידנעווטיונ רענרעזייַא רעד ןופ אצוי-לעופ ַא זיא ץלַא לייוו

 1 סאצוי-לעוּפ ןוא תוּביס ןופ טייק רעכעלדנעמוא רעד ןיא גניר ַא זיא

 -סעה ןוא טייקנייש ,עמוקלופ טינ ןוא עמוקלופ סָאד ,סטכעלש ןוא סטוג

 ןוויטקעיּבָא םעד דצמ ןּבָאה סָאװ ,ןפירגַאּב ץלַא ןענייז סָאד --- טייקכעל

 ךָאד ןרעהעג ןטפַאשנגייא עקיזָאד יד ?ייוו ,טינ ןיז םוש ןייק םענַאבטלעװ

 רעזנוא ןופ ןקורדניײַא-סננומיטש זיולּב ןענייז סָאד --- אפונ ןבאז יד טינ

 -נעטש םעד םימ ןָאט וצ זיולּב טָאה ןסיוו עוויטקעיּבָא סָאד .* טרַאקנעד

 ןייש ,טוג ;ךיז ןשיוצ ןכַאז יד ןופ גנַאהנעמַאזוצ ןקיסעמצעזעג ,ןקיד

 -דנַאטש ןכָאנ ןוא ,ןפירנַאּב עוזיטקעיּבוס זיױלּב ןענייז סָאד --- המודכו

 -סעה סלֵא ןרעו טכַארטַאּב ענייש סָאד ןָאק גנומיטש רעדָא טקנוּפ

 יד טָא .וו"זַאא טכעלש -- עטונ סָאד ,ךעלדעש --- עכעלצונ סָאר ,ךעכ

 -נעד ךרוד טכַארּבעגסױרַא ןרעוו סָאװ ,ןעגנוצַאשּפָא ןוא ןעגנוניימ עֶלַא

 -דנַאטש סעזָאניּפש טיול טָאה ץלַא סָאד ,ןשטנעמ עקידנליֿפ ןוא עקידנעק

 ,ןיויטקעיּבָא ןייק טינ רעּבָא ,טרעוו ןקידכרעּב ןוויטקעיּבופ ַא זיולּב טקנוּפ

 רעד ןיא .לַארָאכ וצ ענונב קיטליג ךיוא זיא ענעגייא סָאד ,ןטולָאסּבַא

 רעד ןשילַארָאמ םעד טרעהעג ןרעװ ןוא ןייז ןופ טייק רעכעלדנעמוא

 "דנַאטש ןוויטקעיּבַא םעד ןופ .ןשילַארָאממוא םעד ךיוא יװ ץַאלּפ רעּבלעז

 גנאהנעמאזוצ םעד יו רעמ טינ ךיילנַאּב עדייּב ייז ןענעכייצַאּב טקנופ

 ןעמַאזוצ עדייּב .תונקסמ ןוא ןשטנּוװ ,ןעגנורעדָאפ ענעדיישרַאפ ןשיווצ

 עלַא טדניּבראפ סָאװ ,טייק רעסיורג רעד ןיא ןסָאלשעגנייַא ייז ןענייז

 ,29 ץַאורעל ,} ,"קיטע, 1
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 413 ןדי ייּב ױװטַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יר

 םענײמענלַא םעד ןיא טֶא ,1 ךוסי ןקיּבייא רעייז טימ ןייז ןופ ןעמרָאפ

 טסַאפ --- דוסי ןקיביײא רעייז טימ ןייז ןופ ןעמרָאפ עלַא ןופ דנַאּברַאֿפ

 ,לַארָאמ ר ע קי ד? כש ןייר ןגעוו ,לַארָאמ ןגעוו ערעל ןייז ןייַא עזַאניּפש
 -רַאפ רעד יו ךיילג ,זיא ןליוו רעד , זַא ;עזָאניּפש טנרעל טסיזמוא טינ

 ,ןפרַאד רימ .?''ןעקנעד ןופ (טרַא) סודָאמ רעסיוועג ַא זיולּב ,דנַאמש
 סלַא רָאנ ,עקילעפוצ סלַא טינ ןטכַארטַאּב ןכַאז עלַא ,רעּביא עזָאניּפש טוזח
 --- רוטַאנ רעד ןיא ןכַאז עֶלַא ןופ טייקידנעוװטיונ עקיזָאד יד .עקידנעווטיונ
 ןרירַאב ָאד .אפונ רוטַאנ רעקיּבייא סטָאג ןופ טייקידנעווטיונ יד זיא סָאד
 טמוק םענַאטלעװ סרהוז םעד ןכלעוו ןיא ,טקנוּפ ןטסקיטכיו םעד רימ
 רהוזו רעד .םעטסיס רעשיפָאזָאליפ סעזָאניּפש ט"מ הריּתס רעלופ ןיא
 רעד ר ע בי א ךָאד ךיז טניפענ ,ןטײהטַאג יד ,הנושאר הּביס יד זַא ,טנרעל
 ,רעּבָא עזָאניֿפש ,ןפַאש ריא ןיא יירפ קידנעטשלומ זיא ןוא ,טלעוו
 ץנַאג א ''טייהיירפ,, רענעלטעג רעד טיג ,? ןשקשרק ףיוא ךיז קידנציטש
 טָאנ, ןַא ,אנקסמ רעד ןופ סױרַא טייג עזָאניּפש .שוריּפ ןקיטרַאנגייא
 םענייק ןופ טרעװו ןוא רוטַאנ ןייז ןופ ןצעזעג יד ךָאנ זיולּב טלדנַאה
 ,טָאג זיא -- ןיא'ס סָאװ ץלא , לייו ןוא .4 'ןעגנווצעג ט"ינ וצרעד
 טמיטשַאּב סיורָאפ רַאפרעד ץְלַא זיא ,'"ןייז טינרָאג ןָאק טָאג רעסיוא ןוא
 סיורָאפ רָאנ םינ ;רוטַאנ רעכעלטעג רעד ןופ טייקידנעוומיונ רעד סיוא
 ַאזא ןוא ַאזַא ףיוא ןקריוו וצ ןוא ןייז וצ עקַאט רָאנ ,ןייז וצ טמיטשַאּב
 ....'יופצ לכה ,, .* ןענַאראפ טינ ס קיל עפוצ םוש ןייק זיא סע ןוא ,ןפוא
 ןרעוו טינ ןָאק ןליוו (רעכעלטעג) רעד , זַא ,ןעגנורדעג שינַאל זיא ןופרעד
 ,ןופרעד ןוא .עקידנעווטיונ סלַא רָאנ ,ךַאזרוא עיירפ סלַא טנכיײצַאּכ

 םיוא טינ טקריוו טָאנ זַא ,סנטשרע טגנירד,, ,עזָאניּפש ךיילג טרעלקרע
 טייקידנעווטיונ טימ ךָאד טגלָאפ ןקריוו ןוא ןייז םערָאװ .6 ''ןליוו ןעיירפ
 םעד ךָאנ ןשרָאפ עקיטולּבטלַאק סָאד .רוטַאנ ןייז ןופ תוחמ םעד סיוא
 סָאד -- ןעגנוניישרעד ןוא ןכַאז עלַא ןשיווצ גנַאהנעמַאזוצ םעניימעגלַא
 ןופ תוהמ רעתמא רעד ,הנרדמ עטסכעה יד ,ערעל סעזָאניּפש טיול ,זיא
 רעקיצנייא רעד זיא סָאד -- ןשרָאפ קיטכיר ,ןעקנעד קיטפנינראפ .לַארָאמ
 טייקידנעוטיונ רעשינָאמרַאה ,רעתמא טימ טנלָאפ סָאװ ,אצוי-לעוּפ

 רעד טול ןדימיצ רימ) 251-:250 | 'ב ,"קימע רעד עטכישעג, ,לרָאי עז 1
 | ,(גנוצעזרעּביא רעשיסור
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 -קעלעטניא םעד ןּבעגרעּביא ןצנַאג ןיא ךיז ,תוהמ ןקיטסייג םעד סיוא

 --- םורָא זנוא טלגניר סָאװ ,ץלַא ןופ ןפיירנַאּב ןקיטכיר םעד ,ןשרָאפ ןלעוט

 ןיא ,, .ןשטנעמ םייּב ריירפ עקיצנייא יד ,קילג עקיצנייא סָאד זיא סָאד טָא

 יו ןעמוקלופרַאּפ וצ ץלַא ןופ רעכעלצונ זיא ,עזָאניּפש טנרעל ,ןּבעפ םעד

 -ַאֹּב םעד ןיא זיולּב ןוא ,המכח יד ,לכש םעד ךעלגעמ רָאנ זיא'ס טייוו

 ןסַאלעג םעד ןיא .! 'טייקילעזקילנ רעדָא קילג סנשטנעמ םעד טייטש

 ג"ּבלר רעד ןוא ינֹומיימ יו ,עזָאניּפש טעז ןשרָאפ ןשיפָאזָאליפ ןקיור

 סנשטנעמ םעד ןופ הגרדמ-גנוילּב עטסכעה ןוא ליצ ןקיצנייא םעד ,םּתעשּב

 ,ןטפערק עקיטסייג
 ןּבָאה סטוג ןוא סטכעלש .ןופ .ןפירגַאּב יד זַא ,קנַאדעג סעזָאניּפש

 ;ןקיטכיר ץנַאג סיוועג זיא ,טײטַאב ןוװיײַאלער ַא רָאנ ,ןטולָאטּבא ןייק טינ

 םעד ךרוד זַא ,ריפסיוא ןשינָאל םעד ןופרעד טינ רעּבָא טכַאמ רע

 עקיזָאד יד ןופ טרעוו רעד טרענימעג טינ ?לּכ ןשטנעמ םייּב ךָאד טרעוו

 -לעזעג ןוא עכעלשטנעמ ּפָא ךיז טימ ןעלגיּפש ייז לייוו ,ןפירגַאּב
 עזַאניּפש ךיוא טעז סּבָאה רודדןּב ןייז יו .ןעגנּויצַאּב עכעלטפ ַאש

 ןגעק עלַא ןופ ףמַאק םעד, ןיולּב טפַאשלעזענ רעכעלשטנעמ רעד ןיא

 יר טימ ןענעכער טינ ?לּב ךיז רע ?ליוו סּבָאה יװ עקַאט ןוא ,'"ןעמעלַא
 קינייװ רעייז טקנעש ןוא ןשטנעמ םנופ תויטנ עכעלטפַאשלעזעגדןייר

 .ץוּביק ןויטקעלָאק םנופ טייטַאּב םעד ןוא עלָאר רעד טײקמַאזקרעמפיוא

 םעד ןסירעגסױורַא עזָאניּפש ךיוא טָאה ױזַא ,וּתעשּב ם"במר רעד יװ

 סלַא וילּב טכַארטַאּב םיא ,רעדנעּב עכעלטמַאשלעזעג יד ןופ ןשטנעמ
 ןוא דילגטימ סלַא טינ ןוא ,טייהטָאג רעד ןופ '!סורָאמ , ןטקַארטסּבַא

 םעד רע טעז רַאפרעד .ץוּביק ןלערוטלוק ןוא ןלַאיצָאס ַא ןופ טסודָארּפ

 ןיולּב תובוט תודימ ענייז ןוא קילג סנשטנעמ םעד ןופ ,קיטע ןופ תוהמ

 ןופ '(פטזוזמטזמ טסמטזחה)קילג עטפכעה סָאד,, .ןסיוו ןלעוטקעלעטניא ןיא

 -בעה יד ןוא ,שינעטנעקרעיטָאנ סָאד זיא ,עזָאניּפש טנרעל ,המשנ רעד
 ץנַאג טזייוו ,םיא יב, .2 'ןענעקרע טָאנ --- זיא הדימ עטסנעש ןוא עטס
 "ענ רעד סיורַא טלוּב ץנַאנ טערט ,לדָאי רעשרָאפ-קיטע רעד ןָא קיטכיר

 ןשיפיצעּפס ןייז ןטיהרַאפ טלָאמעד זיולּב ןָאק עשיטע תמא סָאד זַא ,קנַאד

 תויטנ עוויטקעיּבוס יד ןוא ןליפעג יד ןוֿפ ּפִא ךיז טרעדנוז סע ןעוו ,ךוּת
 -טימ ענעגייא ענייז טימ ןנָאז וצ ױזַא טמַאש ןוא ,ץרַאה םנשטנעמ םנופ

 ףרַאד ןעמ ."הרבס רעשינָאל ןוא טפנונרַאפ רעטיול ןופ טלעוו ַא ןעל
 ,ותעשּב ינומיימ יוװ ,טָאה סָאװ ,עזָאניּפש זַא ,ןסעגרַאפ טינ ךיוא ייּברעד

 ,73 ץַאורעל םוצ ויװַאּב רעטרעפ ,לייפ רעטרעפ ,ןפרָאד 1

 .28 ץַאורעל ,ליימ רעטרעפ ,ןמרָאד 3
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 לַארָאמ ןופ עּבַאנפיוא עטסבעה יד ןעקנעד םענייר םעֶד ןיא זיולּב ןעזעג
 עבַאגפיוא עטסכעה עקיזָאד יד זַא ,טנעקרענָא ןײלַא טָאה --- קיטע ןוא

 הלוגס ידיחי יד זיולּב ןליפרעד ןענָאק

 ןוא רעדמערפ ךָאנ ןעוועג ןיא ערעל סעזָאניּפש זַא ,רָאלק ןיא סע
 סינומיימ התעשּב יוװ םענַאבטלעװ ןשידיי ןלענָאיצידַארט םעד רעכעלדנייפ
 רעד ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,'םיבובנ הרומ,, םעד ןיא .ערעל
 ןסראש ַא ןענופעג ןֹּבָאה ,רוטלוק רעשידיי-שיּבַארַא רעד ןופ הפוקּתיץנַאלג
 -ענ רלודעגמוא אזַא טימ טָאה סע עכלעוו ףיוא ,ןעמעלּבָארּפ יד גנַאלקּפָא
 רעשידיי רעקיטלָאמעד רעד ןופ לייט רעקידנטיידַאּב ַא רעפטנע ןַא טכוז

 טָאה רעקנעד רעמַאדרעטסמַא ןסיורג םנופ רעּבָא ערעל יד ,ץנענילעטניא
 ,ה"י ןט17 םנופ ץוּביק ןשידיי םייּב ןעניפעג טנַאקעג טינ גנַאלקּפָא ןייק
 -ַאב טינ ראפרעד ךיז ןָאק רעקירָאטסיח-רוטלוק רעוויטקעיּבָא רעד ןוא
 -ַאטרא יד הבוח הכל ץייז ןד טכער סָאד רע טָאה יצ ,תוקיפס ןופ ןעיירפ
 ןֹּבָאה ייז סָאװ ,רַאפרעד חליהק רעמַאדרעטפמַא רעד ןופ םינּבר עשיסקָאד
 -נעדיירפ ןסיורג םעד ,ןוז ןשינואג רעייז חביבס רעייז {ופ ןסָאלשעגסיױא
 -איצאנ רעייז רַאפ רַאפעג עסיורג ַא ןעזרעד םיא ןיא ןּבָאה ייז ל?ייוו ,רעק
 ליפ יוזַא ןענַאטשעגסיױא טשרָאקַא ןענייז ייז רעכלעוו ּבילוצ ,השורי רעלַאנ
 ,..ןרייל ןוא תורצ

 ןַא טריפעג טָאה רעקנעד רענעסױטשעגסױרַא ה הליהק רעד ןופ רעד
 -עג ,טלעוו-ןעעדיא רעשיפָאזָאליפ ןייז ןיא טמיטראפ ,ןּבעל טרעדנוזעגּפָא
 -רַאֿפ ענייז ןוא קלָאפ ןשידיי םעד דמערפ רע זיא ןּברַאטשעג ןוא טּבעל
 סָאװ ,רערעדנא ןא ןזיווַאב טייצ רענעי ןיא רעּבָא ךיז טָאה סע .ןעגנַאל
 -עפָאה ןוא ןשטנּוװ יד טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג זיא המשנ עצנַאג ןייז
 ;נעטַאק ,ןרָאלק ַא ןבעגעג טָאה רע .רעדירּב עקידנדייל ענייז ןופ ןעננונ
 םעד ןיא טנערּבעג טָאה סָאװ ,ענַארפ רעלַאנידרַאק רעד ףיוא רעפטנע ןשיר
 קלאפ סָאד ןוא -- קלאפ טלנָאװרַאפ ןייז ןופ ץרַאה ןטגָאטייװעגנָא
 ,עביל רעסייה ןוא ןּביולג ןדנילּב טימ ןּבעגעגרעּביא םיא ךיז טָאה

 ..,ןסייהעג רערעדנַא רעד טָאה יבצייתּבש



 לטיּפַאק רעטעּביז |

 -- .ןעגנּועז ענייז ןוא יניכי םהובַא -- ,םייקכעלנעורעּפ םלַא יבצ-יתבׂש-

 -- ,םיאיבניתונּב ןוא םיאיבניינב -- ."איבנא רעד ןתנ ןוא ומירפ לאומש

 יתּבש דובכל ןענמיה יד -- .םיורכ סיבצייתּבש -- .הדוהי ךלמ חישמ

 "םימי תדמח, רעד -- ,םירודיס עײנ יד -- ,"זָאכיסּפ.ןסַאמ; רעד -- ,יבצ

 טײטַאּב רעשירַארעטיל ןייז ןוא/

 םינ טָאה סָאװ ,שטנעמ רעשילרעטסיוא רעקיזָאד רעד ,יבצ-יתּבש

 ןייז ןוא ,ןלאער ןוא ןשיטסַאטנַאפ םעד ןשיווצ תוציחמ ןייק ןופ טסווװוענ

 רעכיז טָאה --- ןלַאמרָאנמוא ןוא ןלַאמרָאנ ןשיווצ ט?קַאװעג טָאה טסייג

 רעכעּב רעד זַא ,תולג םנופ ןקע עלַא רעּביא ןעוועג עידומ טמיטשַצּב ןוא

 "וקעג ןיוש זיא הלואנ ןופ גָאט רעד ןוא ,טלופרעּביא ןיוש זיא ןדייל ןופ

 סָאװ ,גנוגעװַאּב-בציײתּבש רעד ןוֿפ רענגעק ענעדיײשטנַא יד ליפא .ןעמ

 ןַאמ ןקיזָאד םעד ןיא זַא ,ןייז הדומ ןזומ ,טייצ רענעי ןיא טּבעלעג ןֹּבָאה

 -רַאֿפ שממ טגעלפ סָאװ ,טפַארק עקידנעיצוצ עקרַאטש א סעּפע ןעוועג זיא

 טנעלפ סעּפע 1 גנורירַאּב ןיא ןעמוקענ םיא טימ ןענייז סָאװ ,עלַא ןפושיּכ

 -גנַאלק-שידָאלעמ רעד טימ ןשטנעמ ןגנוי ןקיזָאד םעד ןיא ןפיוקרעביא

 עקידנרעקַאלפ רעייפ ןשיטפימ טימ ,עטמולחרַאפ יד ןוא עמיטש רעכייו

 | - ...ןניוא

 ןיא ןַאטרַאפ קרַאטש ןעוועג ןיוש רע זיא ןרָאי עננוי ידי רָאנ טניז

 ןייז םקינײּפעג רע טָאה םיתינעּת ןוא םיפוניס טימ ;הָלּבק סי"רַא םעד

 ןוא ,תוימשגה תוטשּפתה ןופ הנרדמ יד ןכיירגרעד וצ ידכּכ ,2 בייל

 רעננוי רעד ,רע .ןטלעװ ייווצ ןופ ץענערג רעד ףיוא טּבעלעג קידנעטש

 רעד ףמַאק ןקידדתונמחרּבמוא ןַא טרעלקרע טָאה ,ענרימס סיוא ?בוקמ

 עקילייה יד ןעײרּפַאּב וצ בוח רעד לח זיא םיא ףיוא ?ייוו ,ארחַא  ארטיפ

 טכעלטנפערַאפ ,רוד.ןֹּב ַא םיבצייתּבש וופ תודע תיבנ יד ,ליּפשייּב םוצ ,עז 1

 .1870) 3 ,"תואנקה תרוּת? םצבעי ןיא

 אוהה ןמוכ ומצע תא ףיגסחש םיפוגיסה רפוסי יִכ ןמואי אלע 3 ,ןטרָאד 2

 ןרק יּכ וינפב תוארל ולכי אֹל ,שממ םיקלא ךאלמ ינפכ וינפ ראות היה תאז לכבו

 י"וינפ רנא
1216 
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 רעד ןוא .הַּפילק רעקידניז רעד ןיא ןעגנַאפעג ןענייז סָאװ ,ןיצוצינ
 שממ ןעוועג זיא םָאו ,הביבס ַא ןיא טּבעלעג טָאה רעקיטסימ .רעקיזָאר
 ןטּפַאכרַאפ טיט ןּבָאה ןשטנעמ ;ןַעגנונעּפָאה עשיחישמ טימ ןדָאקרעּביא
 ןופ לָאבמיס םעד -- לאוג ןקיטכיל ןפיוא ,'ץק,, ןפיוא טרַאװעג םעטָא
 רערעטסניפ רָעֹד טימ ףוס ַא ןכַאמ טעװ סָאװ --- טייקנייש ןוא ץנאלג
 סארַאגַאנ ןופ םינוגינ יד ןעגנולקעג ןּבָאה םורַא .,?אמס ןופ הלשממ
 -עג ןעמ טָאה דלודעגמוא טימ ןוא רעדיל עשיטסימ-קידתובהלתה
 ןקילייה םנופ רעטרעװ עשיאיבנ יד ןרעו םייוקמ ןלעו סע ןעוו ,טרַאװ
 ןייז ןופ ,* הלואנ יד ןעמוק טעװ (16048) תאזה רַאי םעד ןיא זַא ,רהוז
 2 עמריפ רעשילגנע ןַא ןופ רעטעדטרַאפ ןוא טנעגַא ןַא ,רעטָאּפ םענעגייא
 -טסירק עסיוועג ןיא ךיוא זַא ,ןרָאװעג רָאװעג יבצ-יתּבש רעגנוי רעד זיא
 ;ןזיװַאּב דלַאּב ךיז ףרַאד לאוג רעד זַא ,רעכיז ןעמ זיא ןזיירק עכעל
 -עג ַא ףיוא -- '/קוסּפ ,, ןטמיטשאּב א ףיוא ךיז ןציטש "יז ךיוא םערָאװ
 ןוא -- (ןג ,13 'ּפַאק) ''גנועז , סנַאהָאי ןקלייה םעד ןיא עלעטש רעסיוו
 ןרעוו ןפרָאװעג טעװ 1666 רָאי םניא זַא ,טגייצרעּביא רַאֿפרעד ןענייז ייז
 סיוש םניא ןייגרעּביא ןלעוו ןדיי עלַא רעדָא :לארׂשי קלאפ םנופ ?רונ רעד
 יינספיוא ןוא ,ןעמוק טעוו חישמ רעייז רעדָא ,ךריק רעכעלטסירק רעד ןופ
 ,הכולמ עשידיי ַא ןדנירג

 רעקילייה רעד ןכלעוו ןגעוו ,1648 רָאי סָאד ןעמוקעג זיא טָא ןוא
 הלואנ עטרַאװרעד גנַאל יד רעּבָא טינ ..טנַאזעג תואיבנ טָאה רהוז
 יינ ַא ,ןברוח ןקידהמיא םעד טרעײנ ,טכַארּבעג רָאי עקיזָאד סָאד טָאה
 ןייז טימ טָאה יקצינלעמב ןַאדנַאּב סָאװ ,קערש ןוא טולּב ןופ טַאלּב
 ןוא ןרייל עשידיי ןֹופ עטכישעג רעד ןיא טצירקעגנייא דרעװשןקַאזָאק
 ,עפָארטסַאטַאק רעכעלקערש רעד ןיא טָאה יבצדיתּבש רעגנוי רעד .טיונ
 ,גָאזנָא ןַא ןעזרעד ,ץוּביק ןשידיי ןטסקיטכיװ םעד ןפָארטעג טָאה סָאװ
 ןופ ןעייוו עסיורג .יד ןענייז סָאד ;'חישמ ילבח,, יד ןָא ךיז ןּבייה סע זַא
 רַאפ ןרעוו הלגתנ רלַאֹּב ףרַאד סָאװ ,הלואנ רעקיטכיל רעקידנעמוק רעד

 .עפָאה עשיחישמ יד ףױא רעדיל סַארַאגַאנ ןופ העַּפשִה רעסיורג רעד ןגעװ ג|
 ןופ רעגנעהנָא רענעעזעגנָא רעד תודע טגָאז םייצ רענעי-ןופ ןעגנוטרַאװרעד ןוא ןעגנונ
 ילואוא :שַאמרוּפשַאש בקעי וצ װירּב ןייז ןיא ,וניפוס לאפר ,גנונעװַאּבייבצ-יתּבש רעד
 לכב םירוגל ףוצ םי ימימב הרג :אנ יד לארשי 'ר ר"הומכ ברה ונל הלד רשא םירישהש
 ףע םייח הכרבה תא 'ד הוצ םש וניתובאל הדמעש איה וניתלואנ ארוק לוק וניתלהק
 .(38 ,1808 ,'לבונ ץיצפ) 'םלאונ קזח יכ רשבל םלועה

 עּברא ןמול יאתיתש ףלאבדא 0139 ףד {) רחוז ןיא עלעטש עקידנפערטַאּב יד 2
 לבויה תנשב ביתכד וניײהו ,ןוהמויקב ןירפע ירײד לכ ןימיק ויהי ןינש אינמתו תואמ
 | ,"ותווחאל שיא ונושת תָאזח

 .58 ,212--200 ,םסט. 6. 66 ןטוטס8 :עז ,רעטָאפ םיבצ.יתּבש ןגעװ תוכירַאּב רעמ
11) 
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 עקידתוּבהלתה ןופ זיירק ןגנע ןַא טימ טלגנירעגמורַא ,טלעוו רעצנַאג רעד

 -יתּבש ןופ ןשינעפיט יד ןיא זייווכעלסיּב טָאה ,רערערַאפ ןוא םידימלּת

 רע זיא רשפא :קנַאדעג רעשירעריפראפ רעד טסיטייצעג ךיז המשנ סיבצ

 -רַאװרעדיגנַאפ רעד ,רעטלייוורעדסיוא רעד ,יבצ יכדרמ ןּב יתּבש ,אפוג
 םיברוקמ ענייז רַאפ דוס ןקידנרוּכישַאּב ןקיזָאד םעד טָאה רע .,,לאונ רעט

 םעד ןיא טקרַאטשעג םיא גגנוקיצטנַא טימ ןּבָאה ענעי ןוא ,טקעלּפטנא

 .!ןעשעג ןיא סע ...תוקיפס עלַא םיא ןופ טרעטייוורעד ,קנַאדעג ןקיזָאד

 גנַאל ױזַא טָאה ןעמ ןעמעוו ףיוא ,רעד ןזיוװַאּב ףוס-לּכ"ח וס ךיז טָאה סע

 ,רעצ .ןסיורג ןייז ןופ קלָאפ עטלגָאװרַאפ סָאד רע טעוו ןזיילסיוא !טרַאװעג

 ןעקנעשַאּב םיא םרָאד ןוא ,תובָא יד ןופ דנַאֿל םניא ןעננערבקירוצ סע

 ...טכַארּפ ןוא קילג ליפ טימ ןדייל עסיורג ענייז ראפ

 םעד ןענַאטשענייּב לָאמ ייווצ לבוקמ רעגנוי רעד טָאה טסיזמוא טינ

 -ןעיורפ ןופ רעכעּב ןקידנשיֹורַאּב םעד ןסינעג טלָאװעג טינ ןוא ןויסנ

 ןַא טימ ןדנוּברַאפ זיא ,רעטלייװרעדסיוא טָאג ןופ רעד ,רע --- .! עּביל

 -רַאפ יד ,הרוּת עקילייה יד ןיא עטרעשַאב ןוא הלּכ ןייז ,גוויזתב רעדנַא

 עסייה ענייז ןופ עּפורג א טםימ רע טמוק 1627 ןיא ...הניבש עטרעטרעק

 "הנותח עסיורג ַא טרָאד טכַאמ ,עקינַאלַאס ןייק ענרימס סיוא םיריסח

 טימ טמערָאעגמורַא קידנטלַאה ,הּפוח רעד רעטנוא טייג ןוא ,הדועס

 חישמ .זַא ,זמר ַא ,לָאּבמיס א ןעוועג זיא סָאד .הרוּת רפס ַא טנעה עדייב

 יייה רעד -- הֹלֹּכ רעשלמיה ןייז טימ קידנעטש ףיוא ןדנוּברַאפ ךיז טָאה

 טגניז ,רעטרעשַאּכ רעשלמיה ןייז ,הלּכ רעטּבילענ ןייז ,ריא .הרוּת רעקיל

 ןטימ ןעגנורדעגכרוד ןענייז סָאװ ,רעדיל-עביל עשיטסימ יבצ-יתבש

 ּבָאה גרַאּב ץיּפש םעד ןופ,, :'!םירישה ריש , ןופ סָאטַאּפ ןסידנענערּב

 -תֹּכ רעד טימ טנגעגַאּב ךיז טרָאד ןוא ,לָאט םוצ טזָאלעגּפָארַא ךימ ךיא

 עריא ןופ ;סױרַא רעסַאװ ןשירפ םנופ טשרָאקָא זיא יז ,ַאדלעסילעמ הנלמ

 ענעפילשעג ףרַאש א יװ .,ןפירט סנּפָארט ךָאנ ןעוט ּפעצ עצרַאװש-טכאנ

 רעטעװעטרַאהעג יו -- ןעמעהּב עויא ,ןענייש טביזעג ריא טוט דרעווש

 ... רעּפרעק ריא זיא ךלימ ןופ רעסייוו ןוא ,ןלערק יװ --- ןּפיל עריא ,לָאטש

 רעד ןופ םיטרּפ יד ןבענוצרעביא עמעט רעזנוא וצ טינ טרעהענ סע

 טימ ךיז ןענעקַאּב זיולּב זיא עּבַאנפיױא רעזנוא ;גנוגעװַאּב-יבצדײיתּבש

 "עג ןוא ןפורעגסורַא טָאה גנונעוַאּב עקיזָאד יד סָאװ ,רוטארעטיל רעד

 .םכַארּפ רעד רַאֿפ ןיתּבש ןקירָאי;18 ןייז טכַאמעג הנותח םָאה יבצ יכדרמ 1

 טלָאװעג םינ רעּבָא ךיז םָאה יתֹּבש ,ענרימס םיוא רחוס ןכײר ַא ןופ רעטכָאמ- רענייש

 ריא לָאו רע ,םרעדָאפענ רַאפרעד םיא ןופ ןּבָאו ןרעמלע עריא ,יורפ ןייז טימ ןטפעהַאּב

 יד ךיוא רָאנ ,טכַאמעג הנותח ןוז ןייז לָאמ ןטייװצ םוצ טָאה יבצ יכדרמ ,םנ ןכעג

 .33 ,"הואנקה תרוּתפ עו) םעט ןּבלעז םעד םיױא ןסג טוומעג יתּבש טָאה יורפ עסייווצ .
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 ךיז ןּבָאה רוטַארעטיל רעקיזָאד רעד ןופ ןעגנוצָארּפש עטשרע יד ,ןפַאש
 -ָאניטנַאטסנָאק ןייק ןעמוקעג זיא יבצייתּבש יו ,םעדכָאנ .ןזיוװַאּב טשרע
 םהרבַא דיגמ רערעלוּפָאּפ רעד ןטָארטעגוצ םיא וצ טרָאד ןיא סע ןוא ,לָאּפ
 רעקיזָאד רעד ןופ גנוצַאשּפָא עקיטכיר א ןּבעג יצ רעווש ןזיא סע .יניכיה
 -עג רעד וצרעד טלעפ סע לייוו ,טייקכעלנעזרעּפ רעלופטנַאלַאט קפסיילּב
 יניכי ןַא ,ןבילג וצ רעש רעייז זיא טלַאפנדעי ,לאירעטַאמ רעקירעה
 ,רעגירטַאּב ןוא רעלדניווש רעקיטכערטרעדינ ַאזַא ןעוועג ךעלקריוו זיא
 ןיא סע .אנהּכ דוד //,םיעוּתה ןבא, פעב רעד סיוא םיא טלָאמ סע יו
 הפוקת-הלּכשה רעד סיוא רעשרָאפ רעקיזָאד רעד זַא ,עדי רבד א ךָאד
 -רַאװש -- ּברַאפ עקיצנייא-ןייא זיולּב םילבוקמ ןוא רעקיטסימ רַאֿפ טאה
 . ןצונאּב ךיז טכיזרַאפ סיורג טימ ןעמ זומ עקַאט ראפרעד .עשזַאס עצ
 ןקיטייזניוא רעייז רעּבָא ,ןקיסיילפ ןקיזָאד םעד ןופ ןטעּבוֵא יד םימ
 : | ,רעשרָאפ

 ןיא ,רעקידערּפ רעלופטנַאלַאט ןוא 1 טסיליטס רעטנכייצענסיוא ןא
 המלש יו גולק זיא רע זַא ,ןגָאז םיא ףיוא טנעלפ ןעמ ןוא ,גנורעקלעּפַאּב רעשידיי רעד ןופ ןזיירק עטיירּב יד ןיא רעלוּפָאּפ קרַאטש ןעוועג יניכי
 רעקידתובהלתה ַא ןעוועג זיא "'יניבי םכח,, רעקיזָאד רעד טָא ןוא ,ךלמה
 ןופ ןטילעג טָאה רע .חלּבק סאירוק ןופ דיסח רעקידרעיימ ַא ,רעקיטסימ
 | :''ןעננועז ,, עשיט -טימ ענייז ןוֿפ ייווצ גנוצעזרעּביא רעשידיי רעזנוא ןיא ָאד ןעננערּב רימ .ליטס-סיטּפילַאקָאּפַא ןשיּפיט םעד ןיא ןּביירשרַאפ ךָאנרעד טגעלפ רע יעכלעוו ,תומולח עשיאיבנ-שיטסַאטנַאפ ןעז טפָא טנעלֿפ ,סעיצַאניצולַאה
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 ,טייסנייש רעראברעדנּוװ ןופ ?דיימ א ןזיווַאּב ךיז טָאה ןנעקטנַא רימ ןוא = 96 סמעק םעד רַאפ טָאהעג טינ דחּפ ןייק רעמ ןיוש ךיא ּבָאה ,םי םוצ ךיילג טריפ סָאװ ,רדח םעד ןיא טָא .םי םוצ ךיילג טריפעג ּפערט ןּבָאה ןטרָאד ןופ ןוא ,עילַאװכ ַא יו טכייל ?טנַאמ א ןנעלעג זיא סע ּוװ ,ןטירד ַא ןיא טרָאד ןופ ןוא ,רדח ןטייווצ ַא ןיא ןפיולטנַא טזומעג ךיא ּבָאה ,ןייטשייּב טנשקעג טינ למעס םעד רַאפ רעֹּבֶא טָאה ריט יד .ריט יד רימ רעטנוא טלגיררַאפ טסעפ ןוא ,ררח א ןיא ןיירַא ךיא ןיּב .קערשטיוט ןיא םיא ראפ ףיולטנַא ךיא ןוא רימ ךָאנ ךיז טגָאי למעק רעסיורג קידלַאװנ א :ןעזענ םולח ַא ךיא ּבָאה ןוושח שדוח ןיא (1682) ג"יּתה רָאי ןיא

 ,283 -273 58 ,"ףיוושי רוומע ועד יװער, ןעז קרעװ ערעדנַא טיניכי ןגעװ ,ליטסימיליהה ןיא ןגירשעג םיקרּפ 150 סױא םײטשַאב סָאװ ,(1655) "תוכלמ רוה סיניכיה םכיוניה רעד ןיא זיא םנַאסערעטניא סרעדנוזַאב 1
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 -נייש עשילרעטסיוא עקיזָאד .יר .טשוקעג ןּוא טזלַאהעג ךימ טָאה יז ןוא

 .יז לייוו ;ןסעגרַאפ טינ יז לאז .ךיא ,ןרעװשַאּב וצ ןְּביוהעגנָא ךימ טָאה טייה

 ךיז טניפעג סָאװ ,הּכלמ-תּב ַא טימ ןּבָאה הנותח ךָאד לע ךיא זַא ,סייוו

 ןופ ןוא .ןוז רעד טימ טסעדַאּב זיא ןוא הנבל רעד ףיוא ?ייוורעד ךָאנ

 לעװ ךיא ןוא רעטכַאטיניניק יד ןגײטשּפָארַא טעוװ הנבל רעד ןוא ןוז רעד.

 לדיימ םענייש םעד ךיא ּבָאה -- הל יתענשנו .ןּבָאה הנותח ריא טימ

 סיורג ריא םימ ּבָאה ךיא ןוא- ;ןסעגרַאפ טינ יז לעװ ךיא זא ,ןרָאװשענ

 םעדכָאנ ךיילג ןוא .ןּכעגעגרעּביא רימ ךיז טָאה יז ןוא ,טַאהעג דיילטימי

 יד ןוא ןוז יד ןּבָאה טניישעגפיוא ,חלותּב רעדנַא ןַא ןזיוװַאּב ךיז טָאה

 תלּכ ןיימ ףרַאד סָאװ ,ןיסעצנירּפ יד ןזיווַאּב ךיז טָאה ייז ףיוא ןוא הנבל

 קערש ןוא דחּפ סיורג רַאפ .ןוז יד יו טלַארטש ןוא טכייל יז ןוא ,ןרעוו

 .ןעוועג םולח ַא זיולּב זיא סָאד זַא ,ןעזרעד ןוא ,טכַאװעגפיוא ךיא ּבָאה

 ,חרוּת רעד ייּב רעווש ךיא ןוא ,ןעגנַאגעגוצ ץֵלַא סָאד זיא ראברעדנווװ יו

 ..ןּבעגעגרעּביא ץלַא ,טרָאװ ייּב טרָאװ ,יירט ּבָאה ךיא זַא
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 םעד ןיא ךיא ּבָאה םולח ןטייװצ ַא ךָאנ -- ימולחּב יתיאר דוע

 ןקז ַא ןיירַא טערט ,גיל ךיא ּוװ ,רדח םעד ןיא :ןעזעג ןוושח שדוח ןבלעז

 וצ ךיז טרעטנענרעד ןקז רעד .ןעזסיוא ןקידהמיא ןוא סקּוװ רעלעטימ ןופ

 וצ ךיז טזָאל רע זַא ,עז ךיא יוװ ,קערש-טיוט ַא טלַאפַאּב .ךימ ןּוא ,רימ

 -- ןענַאטשרַאפ ּבָאה ךיא ןוא ,ןעמונעגנָא טנַאה רעד ייּב רימ טָאה רע ,רימ

 *עג ינק יד ףיוא םיא רַאפ ךיא ןיִּב ,ןריפ טּפשמ םוצ ךימ רע ל?יוו סָאד

 ןײלַא רע רָאנ ,ןריפ טינ ץעגרע ןיא ךימ לָאז רע ,ןטעבעג םיא ןוא ןלַאפ

 ךימ ןוא םצעזעגרעדינַא ךיז רע טָאה .ןטּפשמ טרָא ןפיוא ָאד ךימ לָאז

 !ינודַא :טגָאזעג ױזַא םיא וצ ךיא ּבָאה .טריפעג טינ ץעגרע ןיא טינ ןיוש

 ךימ ּבָאה ךיא יוװ רָאי קיצנַאװצ עצנַאג ןיוש זַא ,רָאה ןיימ ,ןסיוו יז

 ּבָאה רשפא ;הרוּת רעד טימ קר גנערּברַאפ ןוא ,הזה םלוע ןופ ןָאטעגטױא

 רעד ןוא ,םדו רׁשֹּב ַא יו רעמ טינ ךָאד ךיא ןיּב --- טקידניזעג טרָאפ ךיא

 -עגפיוא ךיילג זיא ןקז רעקידארומ רעד .רבונ זייוונטייצ זיא ערה-רצי

 ףיא !יּתעשּפ ,יתיוע ,יתאטח :םיא רַאפ ןטעּבעג ּבָאה ךיא ןוא ןענַאטש

 טרעיינ ,שדוק ןושל ףיוא רָאנ םינ ןעוועג הדוותמ םיא רַאפ ךימ ּבָאה

 -עג ךָאנרעד םיא ךיא ּבָאה .(ז"עלּבו ךַארּפש-סגנַאגמוא רעד ףיוא ךיוא

 :טרעפטנעעג רימ רע טָאה !רַאה ןיימ ,וטסיּב רעוו --- ינודא ימ :טגערפ

 ,הרוּת יד ןיּב ךיא ;ןפָארטש ןשטנעמ םעד טוט סָאװ ,הנשמ יד ןיּב ךיא

 ייז ,ןדנוּבעג ךיז וצ טסעפ ךיד ןוא ,ןגָארקעג ביל קרַאטש ךיד טָאה סָאװ

 םיורג םיוא ּבָאה רעּבָא ךיא .''דייר עכלעזַא טינ רעמ דייר .ןוא ,טיהעג



 421 ןד" ײפ רופַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 ןקז רעד זיא ...גנולצולּפ זיּב ,ןעוועג הדוותמ ךיז ץלַא רעטייוו ךיוא דחּפ
 -עגמורַא יז ךיא ּבָאה ,הלותּב רעניײש-טכַארּפ ַא ןיא ןרָאװעג טקדנַאװרַאפ
 רעטרעוו ענייז טָאה ןסז רעקירארומ רעד ןעוו ןוא .טזלַאהעג ןוא ןעמונ
 -עג ןוא טולאהעג ,טשוקעג ןוא טזלאהעג ץלַא רע טָאה ,טגָאזעגסױרַא
 -ענפיוא ךיא בָאה רָאה עטצרַאטשרַאֿפ טימ ,קערש סיורג ןיא ..,םשוק
 ,טנייוועג רעטיּב ּבָאה ןוא ןלַאפַאּב ךימ זיא סייווש רעטלַאק ַא ,טכַאװ
 ,טפיירגַאּב ןוא סייוו טָאג ןייא .טנַאמרעד םולח םניא ךימ ּבָאה ךיא תעּב
 -ַאֹב ךרּבתי רע לָאז .ןטײטַאּב ןָאק גנּועז ערַאּברעדנּוװ עקיזָאד יד סָאװ
 רעד טימ ךיז ןעמענרַאפ סָאװ ,יד ןשיווצ ןייז לאז | לח ןיימ זַא ,ןקיליװ
 .ןמא ,המשל הרות

 םיבצ-יתּבש םעד ןֹופ רענייא ןרָאװעג זיא רעקיטסימ .רעקיזָאד רעד
 עקידנטיידַאּב רעייז ַא טליּפשעג טָאה ןוא ,רעגנעהנָא עטסנּבעגרעּביא
 -לושַאּב ןיניכי עקַאט ןוא .?געװסנּבעל ןכעלרעדנּוװ סמענעי ןיא עלָאר
 -ַאפרַאפ רעד ןיא רע זַא ,גנוגעווַאּב-יבצ-יתּבש רעד ןופ .רעננעק יד ןקיד
 ןדנֹוּבְרַאפ גנע ױזַא זיא םיא טימ סָאװ ,'בתֹּכ, ןטשלעפעג םנופ רעס

 ןוא רפוס רעקיצנוק ַא .לאוג ןוא חישמ סלַא ןטערטסױרַא םיבצייתּבש |
 ןַא טָאה רע זא ,טרעלקרע יניכי טָאה ,ןדי-בתּכ עטלַא ןופ רעּבײרשּפָא
 ןיא ןוא ;די-בתּכ ןשינומדק ַא ןופ טמַאטש סָאװ ,ןענופעג םעמרַאּפ ןטלַא
 :טלייצרעד טרעוו טעמרַאּפ ןקיזָאד םעד

 טוָאּפשרַאפ ןעװעג ןיּב סָאװ ,םהֹרבַא ךיא ןוא ,םהרבַא ינאו,
 טכאמ רעד רעּביא רעצ סיורנ ןיִא ךיז ןענופעג ןוא ,רָאי קיצרעפ עצנַאג
 ךיא .םירצמ ןופ ךייט םעד ןיא ןרעיוה טוט סָאװ ,לודגה ןינּת םעד ןופ
 טָא ןוא ?ףוס רעכעלרעדנּוװ רעד ןעמוק סע טעװ ןעוו :טכַארטעג ץְלַא ּבָאה
 (1886) ו"פש'ה ראי ןיא זַא ,ןסיוו ייז :ןרעה טזָאלעג םיטש ַא ךיז טָאה
 םיא ןעמ טעוװ ןעמָאנ ַא ןוא ,ןרעו ןרָאּבעג ןוז ַא יבצ יכדרמ ייּב טעו
 טעוװ ,?ודגה ןינּת םעד קינעטרעטנוא ןכַאמ סע טעװ רע ןוא .יתּבש ןּבעג
 ,רעטַאנרעּפיּפ ןקימירנ םעד ,גנַאלש-רעּפַאלק ןכעלקערש םעד ןעמוקייּב
 רע טעוו טנעה ןופ הרובג רעד טימ טינ ;חישמ רעתמא רעד סע זיא רע
 5 ןגייטש רעטייל םעֶד ףיוא רע טעװ לזייא ןַא ףיוא ןוא ,המחלמ ןיא ןייג
 -- םיא ץוח ןוא ןטייקיבייא עֶלַא ןיא ןקיטלעװעג טעוו ךיירגיניק ןייז

 ,284--283 ,ןטרָאד) 1

 ןוש יתועה ןתנ וצ װירּב םיניכי םרַּפ םעד ןיא זיא טנַאסערעטניא רעייז 2
 ןיא םכעלטנפערַאֿפו ןּבױלג ןשינעמלסומ םעד ןעמונעגנָא טָאה יבצייתּבש יװ םעדכָאנ
 .(219- 209 ,אא ש| ,260.6 64. 64. }טוט

 טרעװ סָאװ ,קורדסיוא רעשילָאבמיס.שיטסימ ַא -- "םלוסכ רומח הלעיש דע; 8
 ,טשטייטעגסיוא ןפוא םענעדױײשרַאֿפ ףיוא
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 ףיוא הףיוא יוטש ,ןדיי ייּב רעזיילרעד ןייק ָאטינ ,?לארשיל לאונ ןיא

 םעד ןופ טפָאװק רעד ןנעװו טלייצרעד טרעוו סָאװ רעה ןוא סיפ ענייד

 ,םערָא ןוא ךאווש ױזַא סיוא ןסיורד ןופ טעז רעכלעוו ,ןשטנעמ ןקיזָאד
 ,.ניוא םנופ ?ּפַאצרַאוװש .רעד יו ,רעייט רימ זיא ןוא רעּביל ןיימ זיא רע

 יי ..לוטש סטָאג ףיוא טנַאה ןייז ןוא ןָארט ןיימ ףיוא ןציז טעוו רע ןוא
 טלייצרעד ןקורדסיוא עשיטטַאטנַאפ ,עלעקנוט ןיא טרעוו רעטייוו

 שיא הנהו) ''ןַאּפש ַא ףיוא דרָאּב ַא ןוא ןַאּפש ַא ףיוא ןַאמ ,, א ןגעוו
 קילרַאק ןקיזָאד םעד ןופ טנַאה רעד ןיא ןוא ,(המַא ונקזו המַא לע החמַא

 .ןכערּבנייַא גרַאּב ןסיורג קיטלַאװנ ַא טוט רע ןכלעוו טימ ,רעמַאה א זיא

 :רעטרעוו עשיאיבנ עקידנגלָאפ טימ ךיז טקידנערַאפ ''גנּועז , עקיזָאד יד

 -קערש רעקיזָאד רעד ןזיוַאּב רעדיוו רימ ךיז טָאה םורַא שדוח ַא ןיא,
 ןוז :טגָאזעג ױזַא רימ וצ טָאה רע ןוא ,(קילרַאק רעד) שטנעמ רעכעל
 תודוס ענױזַא ריד רַאפ וט ךיא סָאװ ,טפַארק ןייד זיא סיורג יו !רעניימ

 וד ןוא .תרשה יכאלמ יד רַאפ וליפַא ןליוהרַאפ ןענייז עכלעוו ,ןקעלּפטנַא

 ידכּב ,ּפָאט םענעדרע ןַא ןיא יז טלַאהַאּב ןוא גנועז עקיזָאד יד ביירשרַאפ

 -יזָאד רעד זַא ,ןסיוו ייז ןוא .ןרָאי עגנַאל ףיוא ןרעונ טיהענפיוא לָאז יז

 -רעד וצ ידכּכ ןעימ ךיז ליפ טעוװ ,ןָא ריד גָאז ךיא ןכלעוו ןגעוו ,ןַאמ רעס

 :קוקבח איבנ רעד טגָאזעג תואיבנ טָאה םיא ףיוא ןוא ,םימש תנומא יד ןייג

 טעװ ןרָאי עגנַאל םערָאװ  (יבצ :תוביּת ישאר) היחָּנ ותנומאָּכ קידָאו

 רע ןוא ,(תמא יהלא אלל לארשי ודבעי) רעײענ עשלאפ יד ןעניד ?ארשי

 יד .(הנשויל הרטע ריזחי) ןּבױלג ןתמא םוצ ןרעקמוא ךיז קירוצ טעוו
 םיפורח טימ םיא ןנעק סיױרַא ןלעוו רוד ןייז ןופ עליפ ,רעּבָא ורוד ינּב

 ףיורעד קידנקוק טינ ,''בר ברע, םעד ןופ ןעמַאטש ייז םערָאװ ,םיפודגו

 ןרעוו ןוא רוד םנופ ץיּפש רעד ןיא ןעייטש רערעטסעל עקיזָאד יד סָאװ

 "ארומ ןזיװַאּב רעּבָא טעו רע .''ארד ימכחו םישאר , יד וצ טנכערראפ

 .1 "םשה תשורק לע ןייז שפנירסומ ךיז טעוװ ןוא רעדנווװ עקיד

 ןוא ,יבצייתּבש טנַאקַאּב דלַאּב ןעמ טָאה "'בתַּכ , ןקיזָאד םעד טימ

 ןענייז תוקיפס עטצעל יד .םשור ןקיטלַאװג ַא םיא ףיוא טכַאמעג טָאה סָאד

 ןוא רעטּבילעג רעד ,חישמ רעתמא רעד זיא רע ,ָאי --- ןרָאװעג טשינוצ

 בֹּב ןייז עידומ ךיילג םעד ןגעוו ףרַאד ןעמ !טָאנ ןוֿפ רעט?ייוורעדסיוא

 .טיעוו רעד ןופ ןקע עלַא ןיא הרושּב עקיטכיל יד ןגָאזנָא ,לארשי תוצופּת

 רעּביא הרושּב עקיטכיל יד ןטיײרּפשרַאפ--עלַאר עקיזָאד יד טָא ןוא

 ייוצ סיבצייתּבש םעד טליפרעד ןטסדנצנעלנ םִא ןּבָאה ,רעדנעל עלַא

 לאומש הדוחי 'חישמה ךלמ םנופ רַאטערקעסטּפױה,, רעד :םיברוקמ

 ,99 ,1912 ,"יבצ יתּבש ינינע, ;62-61 ,"םיעותח ןבא, :עז 1



 486 ןרי יײב רומַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 ןימינּב ןתנ רעקירָאי-קיצנַאװצ רעד ,"איבנ, סחישמ םעד ןוא ומירפ
 ןתנ ןיא ןיײזטסּוװַאּבטסּבלעז ןוא ץלָאטש סיורג טימ .(יתזעה) הזע סיוא
 ןוא חילש סלַא ,איבנה והילא ןופ עלָאר רעד ןיא ןטָארטעגסױרַא יתזעה
 רעצנַאנ ןייז ןיא ןזייווַאּב ךיז דלַאּב טעװ סָאװ ,חישמ םעד ןופ רשבמ
 -עג ,תועדומ ןוא םיזורַּכ תוליחק עשיריי עליפ ןיא טקישעצ רע .טכַארּפ
 .םיאיבנ עשילּביּב יד ןופ חסונ םענעּבױהרעד-שיטעטַאּפ םעד ןיא ןּבירש
 ןיא רימ ןענעייל --- !בקעי תיּב ןופ רעדירּב ערעזנוא עלַא ןסיוו טייז,
 ןוא ,קלָאפ ןייז טקיליװַאּב טָאה וכָאנ --- ,םיזורּכ עקיזָאד יד ןופ םענייא
 רעזנוא יבצ-יתּבש ,רעצישַאּב ןוא רעזיילרעד םעד טקישעג זנוא טָאה רע
 ,יתזעה ןתנ איבנ רעד טּבלַאזעג לעפַאּב סטָאג ףיוא טָאה םיא סָאװ ,גיניק
 ןרעלקרעד איבנ ןייז ןוא גיניק רעזנוא ןופ לעפַאּב ןפיוא ריא טלָאז טציא
 ,ןגעו עטכעלש ערעייַא ןופ ּפִא םרעק ;הבושּת ןופ ןוא ןטסַאפ ןופ געט
 ' ,י'ךלמ עייַא רַאפ ןקוּב ךיז טמוק ןוא ,ףיונוצ ךיז טלמַאז

 .ווירּב ןקידננלָאפ טקישעצ יתזעה ןתנ טָאה טעטש עליפ ןיִא
 חישמ רעזנוא זַא ,ןסיוו עלַא טייז !לארשי תיּב ,עניימ רעדירּב,

 -יתבש זיא ןעמָאנ ןייז ןוא ,ענרימס טָאטש רעד ןיא ןרָאװעג ןרָאבעג זיא
 יד ןעמענּפָארַא טעװ רע ;ךיירגיניק ןייז ןקעלּפטנַא ךיז טעװ דלַאּב .יבצ
 ןייז ףיוא ןצעזפורַא יז םעוו ןוא ,לאעמשי ךלמ םעד ןופ ןיורק-סגיניס
 םערָאװ -- ינענּכ דבע ןֵא יו ןעניד םיא טעװ לאעמשי ךלמ רעד ןוא ,ּפָאק
 ןדניוושרַאפ חישמ רעזנוא טעוו ךָאנרעד .ךיירגיניק סָאד טרעהעג םיא
 -עגנָא זיא רע ןיהּוװ ,ןסיוו טינ טעװ רענייק ןוא ?ארשי ןופ ןגיוא יד ןופ
 וִצ קעװַא טעוװ חישמ רעזנוא ןוא .טיוט זיא רע יצ ,טּבעל רע יצ ,ןעמוק
 ,הקבר רעטכָאט סֹונֹּבר השמ ךיז טניפעג סע וו ,ןויטּבמס טייז רענעי
 טימ ןעמַאזוצ חישמ םעד ןגעקטנַא ןיינ טעװ רע ןֹוא ,חישמה תַאיּב ףיוא טרַאװ ונבר זושמ ןוא .ּבייוו ַא ראפ ןעמענ סםעוו חישמ רעזנוא עכלעוו
 רעּביא ןעגנערּברעּבירַא םיא ידכּב ,םיטבשה תרשע יד ןוא בכר ינּב יד
 טינ םֶדִא ןּב ןייק ךָאנ עודיּכ ךָאד טָאה םיא סָאװ ,ןויטּבמס ךייט םעד
 רעד טפראוו ךָאװ רעד ןיא גָאט עלַא םערָאװ .םולשּב ןיינוצרעביא ןזיװַאּב
 ןסידתּבש םעד רָאנ ,רענייטש עקיטלַאװג טעּפמיא ןשימרוטש םימ ךייס
 ןיא ,תּבש ךייט םעד ןיינרעּביא רעצעמע רעבָא טווורּפ .ןעור רע טוט גָאט
 לייוו ,ןענייטשרַאּפ םיא ייז ןעוט ,םיטבשה תרשע יד וצ טמוק רע רָאנ יו
 ןיד ןפיוא ןעוועג רבוע טָאה ןוא ור-תּבש םעד טכעװשרַאפ ךָאד טָאה רע
 ךייט םעד טעוװ חישמ רעזנוא ןעוו רעּבָא ,הרוּת רעקילייה רעזנוא ןופ
 טעװ ,םיטבשה תרשע יד ןוא ונבר השמ טימ ןעמַאזוצ ןייגרעּבירַא ןפרַאר
 ןלעװ עלַא זיּב ןפרַאו טינ רענייטש ןייק טעוװ ןוא ןקָיורַאּב ךיז ךייט רעד
 ,בייל ַא ןוָאלּפָארַא ?מיה ןופ ךיז םעוו טלָאמער ...םולשּב ןייגרעּבירַא
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 ןיא ןקעטש טעװ םיוצ םלַא ןוא ןצירּפש רעייפ טוט ליומ ןייז סיוא סָאװ

 רעזנוא סע טעװ ּבייל םעד ףיוא טָא .גנַאלש עקיּפעקנּביז ַא םיצעג .ןייז

 .םילשורי ןייק ןדיי עלַא ןוא ונּבר השמ ןעגנערּב טעוו ןוא ,ןטייר חישמ

 זיא סָאװ ,קלָאפ ןייז ןטימ גוגמו גוג ןעמוק ןגעקטנַא ייז טעוװ נעוו ןפיוא

 רעזנוא טימ ןטלַאה המחלמ ןלעװ טעװ ןוא םיה ?ּוחּכ לָאצ ןיא סיורג

 ד"עווש םעד טימ טינ ןפמעק טעװ ,יבצ-יתּבש ,חישמ רעזנוא ןוא .חישמ

 םעד רע טעװ ליומ ןייז ןופ םעטָא ןטימ רָאנ ,זיּפש םעד טימ טינ ןוא

 דרע רעד וצ ייז רע טעוו טרָאװ סטָאג ןקידעּבעל םעד טימ ןוא ןטיוט עשר

 םעד םימ ןוא ונּבר השמ טימ טעװ חישמ רעזנוא ןעוו ןוא .ןרעטעמש

 ןזָאלּפָארַא ןעלמיה יד ןופ טָאנ טעװ ,םילשורי ןייק ןעמוק לארשי קלָאפ

 ןלעװ סָאװ ,רענייטש ערעייט ןוא דלָאג ןופ טיוּבעג ,שרקמה תיּב םעד

 ןעגנערּב חישמ רעזנוא טעוװ טלָאמעד .םילשורי טָאטש עצנַאג יד ןטכיײלַאּב

 ...טקעוו רעד רָאג ףיוא םיתמה תיחּת ןייז טעוו סע ןוא טָאג וצ תונּברק

 ףרַאד ץלַא סָאד לייוו ,ןקעלּפטנַא טינ ןעמ רָאט --- ןייז טעװ רעטייוו סָאװ

 ענעגייא טימ ןעז ץלַא סָאד ןלעוו עלַא רעּבֶא .דוס ןיא טליהעגנייַא ןייז ךָאנ

 דלעמ ךיא .ןויצ ןייק ענעּבירטרַאפ יד ןרעקמוא טעװ טָאנ רָאנ יװ ,ןגיוא

 הכוז דלַאּב טעװ ריא זַא ,ןסיוו טלָאז ריא ידכּב ,םעד ןגעוו ןעמעלַא ךייַא

 .1""יזנּבשַא ןימינּב ןתנ טגָאז ױזַא .ןרעוו וצ טזיילעגסיוא ןייז

 טָאה ,איבנ סחישמ םעד ,יתזעה ןתנ סָאװ ,טייצ רעּבלעז רעד ןיא

 תבושּת ןוא ןטסַאפ לָאז ןעמ טנַאמרעד ןוא ןזורּכ ענייז טקישעגרעדנַאנופ

 "רַאטערקעסטּפױה , רעד טָאה --- חישמה תַאיּב וצ ןייז יואר ידכּב ןָאט

 רעד טימ ןלעפַאּב עכעלרעייפ תוליהק עלַא ןיא טקישעצ ,ומירפ ?אומש

 ."'ובצ יתּבש ,בֶקעי יהלא חישמ ,ישי ןּב דוד ,, :טפירשרעטנוא רעצלָאטש

 -ךעלרעייפ רעקיזָאד רעד טָא -- "!יבצ-יתּבש ,חישמ רעיא ,ךיא; י

 ןוא תוליהק עשידיי עלַא רעּביא ןנָארטעצ ךיז טָאה ףורפיוא רעשינחצנ

 יַאֹּב שממ ,עקידתובהלתה דליוו ַא ןפורעגסױרַא לַארעּביא ןוא ,םיצוּביק

 יו ןקיצרַאה ןוא קיגַארט רעפיש ןופ ליפענ ַא .דיירפ-לּבוי עקידנרוּכיש

 יָאקָאטַארּפ-ןייר ,ענעקורט יד ןוליפַא טנעייכ סע רעוו ,רעדעי טריּפשרעד

 רעד טֶא ןּבירשַאב טרעװ סע ּוװ ,טייצ רענעי סיוא ןעגנופייטשימ עשיל

 יר רעשרָאפ עשינָאלָאכיסּפ עקינייא ייּב טסייה םע יװ ,''זָאביסּפןסַאמ ,

 סיוא רעקיטסימ רעד סָאװ ,גנונעװַאּב עשיחישמ עשימרוטש עקיזָאד

 "עג ךַאד זיא רע !ןעשעג ךעלדנע זיא סע .ןפורעגפױרַא טָאה ענרימס

 ךָאד טאה טאג ..חיִלְש סטאג רעטרַאװעג גנַאל ױזַא רעד ,ןעמוק

 ןדייל עכעלכײלגרַאפמוא יד רַאפ ןוא ,קלָאפ ןייז ןופ טעּבעג סָאד טרעהרעד

 ייד ר אפ

 !ןריי עשיונּכשַא יר ןופ טמַאטשענ טָאה ,עשילא םייח ,רעטָאּפ סנימינּב ןתנ 1



 458 ןדי ייּב רומַארעמיל רעד ןופ עמכישלג יר

 ןוא ..דיירפ עקיטכיל ןוא טסיירט עסיורג יד שציא טרַאװ תורצ ןוא
 ,ָאי .רעצרעה עטווּורּפעג ליפ יד טליפעגנָא טָאה דיירפ-לּבוי עשימרוטש ַא

 ןיא רָאנ ;עימעדיּפע-ןועניש א ,''זָאכיסּפױןסַאמ , ַא ןעוועג עקַאט זיא סע

 יעד טקעלּפטנַא טפַארק רעדנוזַאּב ַא טימ ךיז טָאה ןועניש ןקיזָאד םעד

 -עג קידנעטש טָאה סָאװ ,ריג רעד ,ןּבעל םוצ רינג רעקיטשרוד-קידנענערּב
 יד ,המשניסקלאפ רעטנָאטייװעגנָא רעד ןופ ןשינעפיט יד ןיא טקנַאצ
 -עג טינ ךָאד ןענייז סעּפָארטסַאטַאק עקיטולּב ןוא תונויסנ עטסכעלקערש
 ,ןטייצ ערעסעב ןיא ןּביױולג םעד קלאפ םניא ןשעלוצסיוא דנַאטשמיא ןעוו
 ךרוד רָאנ .ןעמוק טעװ ןוא ףרַאד סָאװ ,ןקימכיל ןוא םענייש םעד ןיא
 רעד גנוטער ןעגנערּב ןָאק רעדנּוװ עקידמישוריח עסיורג סָאד רָאנ ,סנ ַא
 סָאד ןוא .רעקירדרעטנוא עריא ןופ ןעײרּפַאּב יז ןוא ,המוא רעכעלקילגמוא
 {טפערק ענייז עֶלַא טימ טרעמַאלקעג ךיז קידתונשקע טָאה סָאװ ,קלָאֿפ
 סע .רעדנּוװ ןסיורנ םעד ףיוא .טרַאװעג ןוא טּביולגעג טָאה ,ןּבעל םעד ןָא
 םעד טעװ רע ןוא חילש סטָאג טעװ ןעמוק זַא ,טּביױלגעג טסעפ טָאה
 ןיא --- ןייוועג ןוא גָאלק ,דיירפ רעסיורג ןיא ןעלדנַאװרַאפ טעמוא ןסיורג
 זיא רע ןוא -- לאוג ןוא חישמ רעד ןעמוק זומ רע .לֹּבוי ןקידנצכוי
 ,.. !יבצ-יתבש ,חישמ רעיא ,ךיא,, ..!ןעמוקענ

 ןצנטג םעד ,קלָאפ עצנַאנ סָאד טּפַאכעגמורַא טָאה דיירפ-ןועניש ַא

 זיפ רענערטרעסַאװ ןטושּפ םעד ןופ ,ןיילק זיּב סיורג ןופ ,ץוּביק ןשידיי

 ענעפרָאװרַאפ עטסנעלק יד ןופ ,םינּבר עטסירַאּב ןוא רודה ילודנ יד

 רעכייר רעד זיּב ,ןרעמ ןופ ךעלעקניוו עטקעטשרַאפ יד ןיא תוליהק
 -ןָאל ןוא גרוּבמַאה זיּב ענרימס ןופ ,םַאדרעטסמַא ןיא הליהק רעשידרפס

 טצנַאטעג זייווכעלדער ןלַאטרַאװק עשידיי יד ןיא ןעמ טָאה לַארעּביא ,ןָאד
 .ןלוש יד ןיא ןוא ןפַאנ יד רעּביא קיזומ ןופ גנוטיילנַאּב ןיא ןעננוזעג ןֹוא
 ןעמונעג ?ייטנָא ןּבָאה לוש רעשיזעגוטרָאּפ רעד ןיא ,םַאדרעטסמַא ןיא
 ןוא ?ּבוקמ רעד רָאנ טינ המיּב רעד םורַא ץנַאמ"לּבוי ןדליוו םעד ןיא
 םהרבא ''דנַארג, ןוא סנרּפ רעד ךיוא טרעיינ ,בהוּבַא קחצי רעקיטסימ
 -ָאזָאליפ סעזָאניּפש ןופ רעגנעהנָא ןוא .גָאלָאליפ רעטנרעלעג רעד ,ָאריירעפ
 הכלמ רעשידעווש רעד ןופ רָאטקָאדביל רעד ,! היפסומ ןימינב עיפ
 -טַאר ןוא דניירפ רעד ,(סָאימכַאנ ךורּב) ַארטסַאק יד ָאטידנעּב ,ַאנַאיטסירכ
 הררש רעכייר רעד ,ן"גיניק רעטרעלקעגפיוא רעּבלעז רעד ןופ רעּבעג
 הליהק עצנַאג יד ךיז טָאה גרוּבמַאה ןיא .ערעדנַא ליפ ןוא ערייגעט לאונמע

 .אַּפ סרעדנוַאּב ,קרעװ עכעלטפַאשנסיװ לָאצ רעצנַאנ ַא ןופ רעסַאפרַאפ רעד 1
 .יא לָאמ ערערעמ ןיא'ם סםָאװ ,"'בר רכוא קרעװ שיַארגָאיסקעל ןיײז ןעװעג זיא רעלוּפ
 ,ןרָאװעג םקורדעגרעּב
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 ןורֶא םנופ תורוּת-רפס יד ןעמונעגְסוורַא טָאה ןעמ ,לוש ןיא טלמַאזרַאפ
 רעד ןוא םינונינ:לּבוי עכעליירפ טליּפשעג טָאה רמזיילּכ עלעּפַאק ַא ,שדוק
 רעּביא חיגשמ רעד ןעוועגנ זיא ןייֵלַא בר רעד .טצנַאטעג טָאה םלוע רעצנַאנ
 רעוו ,?רוג ןפרַאװ ןעמ טנעלפ דנַאלנכירג ןקיטנא םעד ןיא יװ ,ץנעט יד
 -שיטַאמַארד יד ןיא ךיז ןקיליײטַאּב וצ היכז יד ןּבָאה לָאז רעגריב יד ןופ

 -עג לוש רעמַאדרעטסמַא רעד ןיא ןעמ טָאה ױזַא ,ןליּפש עשילַארטַאעט

 רעד םורא ץנעט יד ןיא ןקילײטַאּב ךיז ףרַאד סע רע ,לרוג ןפרָאװ

 תיוא קידנקוק טינ זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג רעּבֶא זיא תובהלתה יד .המיּב

 ט-עטשעג ןעוועג דלַאֹּב ץנעט יד ייּב רדס רעד זיא ,חיגשמ םעד בר םעד

 ןיא טיירדעג טעּפמיא ןדליוו טימ ךיז טָאה ןעמאזוצ הליהק עצנַאג יד ןוא
 רעדליּפעג ןוא םערַאיל ןסיורג םעד ףיוא .דָאהַארַאק ןקידנעגניז םעד

 טגָאזעגנָא ייז ןּבָאה ןריי יד ןוא ,ןפיול וצ ןעמוקעג ןטסירק עליפ ןענייז

 ןענייז ייז זוא ,ןעמוקעג ןיא לאוג רעשידיי רעד ,חישמ זַא ,הרושּב יד

 | .1 טכענק ןייק טינ רעמ ןיוש

 תוליהק עשידיי עליפ ןיא ךיז ןּבָאה ןטייצ סכלמה לואש ןיא יו
 -צולּפ ןּבָאה ןעיורפ ןוא רענעמ רעטרעדנוה --- '/םיאיבנ לבח,, ןזיװַאּב

 .תואיבנ, טגָאזעג ןּבָאה ןוא ''טסיינ סטָאנ, ךיז ןיא טליפרעד גנול

 -מורַא טָאה ףמַארק ַא ,דרע רעד וצ ןלַאפרעדינא זַאטסקע ןיא ןנעלפ ייז

 -סיוא ייז ןגעלפ ןגיוא עטצָאלגרַאפ טימ ןוא ,רעדילג ערעייז טּפַאכעג
 ףעלָאּפָאטנַאטסנָאק ןייא ןיא .2 '!לארשי יקלא חישמ יבצ יתּבש ,,

 :;טײטַאּב ןּבלעז םעד ןוא ןִייא טַאהעג יז ןּבָאה עלַא סָאוװ ,םיקוסּפ ןעיירש

 -נוה ףניפ רעּביא ''תואיבנ ,, ןוא ''םיאיבנ, עכלעזא ןעוועג ןענייז הליהק

 ;טלָאװעג ץלַא טָאה רע .דיסח יכדרמ בר רעיורגזיירג רעד ייז ןשיווצ ,טרעד
 / סָאה ,לאוג םנופ טכיזעג סָאד ;חילש סטָאג ןניוא ענענייא ענייז טימ ןעז

 / ַאוַא טימ טניישענ רעּבָא טָאה ,טלייצרעד ךָאנרעד יכדרמ רעטלַא רעד
 טָאה רע .ןּבילבעג רוהנ ינס א ריש ןיא ,יכררמ ,רע זַא ,טכיל קידנדנעלּב
 :טרירעמישעג טָאה ''חישמ לש ושאר , םעד רעּביא יו ,טקרעמאּב זיולּב

 יד ןיא זיּב טרעקַאלּפעג טָאה סָאװ ,רעייפ עלָאנ ןופ ןיורק עכעלניניק ַא

 :ףָאנרעד ,ןלַאפעגרעדינש דרע רעד וצ קערש רַאפ ןיא ןקז רטד .ןעלמיה

 ןדליוו ןיא ןעירשעג ןוא סאנ רעד רעּביא ןפיופ טזָאלעג ךיז רע טָאה
 ""!םיא רעסיוא גיניק ןייק ָאטינ !רַאה רעזנוא זיא רע ,רע,, ;זַאטסקע

 -עווש יד ףיוא טקוקעג טינ ןּבָאה רעדנעל עטייוו ץנַאנ ןופ ןשטנעמ

 ,10 ,"יבצ לבונ תציצ, ,שַאטרוּפשַאש בקעי :עז 1

 סע ּוװ ,50-49 ,"יבצ יִתֹּבֹש ינינעא 5 ,"תואנקה תרותע ;12 ,ןטרָאד :עז 2

 ,דײר "עשיאיבנ, עקיזָאד יד ןיפ עקינייא טכַארּבעג ןרעװ
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 הכוז ידְכּב געוו ןרעווש ןגנַאל ןיא ךיז טזָאלעג ןוא ןראפעג ןוא ןטייקיר

 ײמַא רעד ןופ שאר רעד ,רבח-טננוי סעזָאניּפש .1 חישמ םעד ןעז וצ ןייז

 טזָאלעג ךיז ןּבָאה ָאריירעפ םהרבַא ןוא רהנ קחצי ,הבישי רעמעדרַאטס

 ,יבצ-יתּבש ןייז םינּפ-לּבקמ ייקרעט ןייֵק טניזעגזיוה רעייז טימ ןעמַאזוצ

 ןופ רעייטשרָאפ עבושח ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ טָאה היפסומ ןימינּב

 ךלמ,, םעדי ווירּב-גנוסירגַאּב א טקישעג הליחק רעמַאדרעטסמַא רעד
 םעד ,''רעזיילרעד ןוא גיניק רעזנוא,, ,,'בקעי יהלא חישמ ,, םעד '!איכלמ

 ןוא תוצילמ עטלצניקעג ןיא .יבצ-יתבש 'לארשי תראפּת הדוהיּב טילש ,

 סיוא םיסנרּפ רעמַאדרעטסמַא יד ןקירד ןעגנוכיילגרַאפ עשילאטנעירָא

 ייב ךָאנרעד ןטעּב ןוא ןגנוקיצטנַא סיורג ןוא טייקינעטרעטנוא רעייז

 -ענ קיטכיל ןייז ןדנעװּפֶא טינ,, יז ןופ לָאז רֶע ''גיניק ןוא רַאה ,, רעייז
 ךיז ייז ןלָאז יצ :ןאט וצ טציא ןּבָאה ייז סָאװ ,ןרעלַאּב ייז ןוא טכיז

 ןטרַאװ ןוא ןציז רעדָא ,,סיפ ענייז וצ ןלַאפ,, ןוא געוו ןיא ןזָאל ךיילג

 רימ ןעוט זנוא רַאפ זיולּב טינ, .''תוילנ ץוּבק , ןֹופ גָאט ןסיורג ןפיוא

 ןיא םיסנרּפ רעמַאדרעטסמַא יד ןּביירש --- רַאה רעזנוא ,ריד רַאפ ןטעּב

 עינַאּפש סיוא יד ,טכענק ענייד עֶלַא רַאפ טרעיינ --- ווירּב רעייז ןופ ףוס

 ןעמטזוצ עלַא .ןעמטזוצ זנוא טימ ָאד טציא ןעניֹוװ סָאװ ,ענעּבירטרַאפ

 -ענ ןוא טּבױלעג ,לוטש ןכעלגיניק ןייד רַאפ ןקוּב ךיז ןוא ןעינק רימ ןעוט

 | ,2 "!קיּבייא ףיוא ןעמָאנ רעכעלגיניק ןייד ןייז לָאז טרעּפכַא
 רענעייל םעד ןּבעג וצ ידכּב ,תורוש עקיזָאד יד טכַארּבעג ןּבָאה רימ

 סָאװ םיזורכ ןוא ווירּב ןופ ?וּבמ טעד ןגעוו ףירנַאּב זיא'ס ןכלעוו ַא

 ,1066 רֶאי ןשירָאטסיה םענעי ןיא סַאנ עשידיי יד .טציילפרַאפ שממ ןּבָאה

 -ָאבמיס ַאזַא ןיא טרעוו סע עכלעוו ןנעוו ,ןסקעז עשיטסימ יירד יד םימ

 םנופ תולנתה,, רעשיטּפילַאקָאּפַא רעד ןיא טגָאזעגסיױרָאפ ךַאוּפש רעשיל

 עלַא .טניוועג ךיז טָאה בושי רעשידיי רעצנַאג רעד ,''ןַאהָאי ןקילייה

 טראוװעג ץלַא טָאה ןעמ .גנוטרַאװרעד רעטנַאּפשעג ןיא ןעוועג ןענייז

 ךיז לעפַאּב ןפיוא טרַאװעג דלודעגמוא טימ טָאה ןעמ ,תועידי עיינ היו
 ןּבָאה תוליהק עטייוו יד .חישמו לאונ םעד ןייז םינּפ-לּבקמ ,נעוװ ןיא ןזָאל

 -אניטנַאטסנָאק ןיא תוליהק יד ןופ רעיײטשרָאפ יד ווירּב טימ ןּפרָאווַאּב
 רענַאיצענעװ יד סָאװ ,רעפטנע רעד זיא שיּפיט .ענרימס ןוא םילשורי ,לֶאּפ

 אינלופו זנכשא ירישַײו ימכח תצקוא :3 יּפַאק ,ןֵש רמאמ ,"חינוט השעמע עו 1
 תורצו תונכסב תורהנו םימי ורבעו בר ךרד וכלהְו םתדלומ תאו םצרא תא ובזע אילטיאו

 ,"םילשוריל ומע תולעלו חישמה ינַּפ תוארל אמרנות ץרא איה תאוה ץראל ועסנו תובר

 ינינע, ןיא ןוא ,57--56 ,"יבצ לבונ תציצא ןיא טכעלטנפערַאֿפ זיא ווירּב רעד 2

 שרעטסמַא רעד ןופ ווירּב רעטײװצ ַא טקורדעג ךױא ןיא סע ּוװ ,112-112 ,"יבצ יתּנש

 ,יבצייתּבש וצ הליהק רעמַאד
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 יצ ,עג8רפנֶא רעייז ףיוא לָאּפָאניטנַאטסנָאק סיוא ןעמוקַאּב ןּבָאה םינּבר

 ווירּב רעד .הלואג רעקידלַאּב ףיוא ןטרַאװ ףרַאד ןעמ זַא ,תמא עקַאט זיא

 טנעה יד ןיא ןירַא לָאֿפָאניטנַאטפנָאק ןיא זיא םינּבר רענַאיצענעוװ יד ןופ

 םעד ףיוא רעפטנע םעד ןּבירשעג ןוא ,רעגנעהנֶא עסייה סיבצ-יתּבש ןופ

 ןּבירשעג זיא ווירּב רעד .יניכיה םהרבַא יוװ רערעדנַא ןייק טינ טָאה ווירּב

 ךָאנ ךיז טגערפ ןוא טשרָאפ ריא,, :םרָאפ רעשירָאגעלַא רעטלעטשרַאפ ַא ןיא

 -עגנייַא טָאה םהרבַא ר"'מכּב ימלשורי לארשי סָאװ ,עלעגיצ ןגנוי םעד ןגעוו

 ,תועד יקולח ַא ןַארַאפ זיא םיבורק ענייז ייּב ןוא ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא טפיוק

 -רעד ןלעוו ייז ןוא ,תועט חקמ ַא זיא חקמ רעד זַא ,ןעניימ עקינייא לייוו

 ןעוועג שרודו רקוח טינ ןּבָאה רימ זַא ,ןסיוו טייז ןכל .טלעג רעייז ןגייל

 יד זַא ,טגייצרעּביא טסעפ ךיז ןּבָאה רימ ןוא ,הינק רעקיזָאד רעד ןגעוו

 ןוא ,תונידמ עלַא ןיא רַאּבגנַאג ןיא ןוא ָאמירּפיד-ָאמירּפ זיא הרוחפ

 עטינעג .ןירה תא ןּמיֿפ דיתע זיא רעד ,ריא ףיוא זע איצומ זיא'ס רעוו

 ןעגנערּב טעװ ןּתמואשמ רעקיזָאד רעד זַא ,רעשמ ךיז ןענייז םירחוס

 ןייז םעוו סָאװ ,דירי ןסיורנ ןפיוא ןטרַאוװּוצ ףרַאד ןעמ ,חוויר ןסיורגנ

 ,'םורַא רָאי ַא ןיא ה"'יא

 טָאה ןעמ ;טנַאה וצ טנַאה ןופ ןעגנַאגעג זיא ווידּב רעקיזָאד רעד

 יד ןיא םלוע ןרַאפ םיא טנעיילעג ,ןטפירשּפָא עליפ ןיא טיירּפשרַאפ םיא

 ןּבָאה עלַא .טעטש ענעריישרַאּפ ןיא סעזרעּב יד ףיוא ןוא םישרדטייתּב

 -ליש עטנַאסערעטניא ןַא ,"'דירי ןסיורג,, ןפיוא טרַאוװעג דלודעגמוא טימ

 רעכלעוו ןיא ,גנומיטש-גנוטרַאװרעד רעקידלודעגמוא רעד טָא ןופ גנורעד

 ןיא םיחעגפיוא זיא ,ןענופעג טלָאמעד ךיז טָאה גנורעקלעפַאּב עשידיי יד

 רענעי וצ טָאה סָאװ ,ןלעמאה ןופ לקילנ תדמ ןופ ןרַאומעמ עטסמירַאּב יד

 ןופ זאוו הבושּת רעד ןא קנעדיג ךיא ןעוו,, :גרוּכמַאה ןיא טּבעלעג טייצ

 העודי שע יװ ןּביירשרע וצ םינ זאד טזיא ןיהעשיג יטלַא 'נוא יננוי

 טזיא ןיזעוויג זאוו החמש יד ...םלוע ןיצנאג םעד ךרוד טזיא םסרוטטז

 יטשניימ איד ,ןּבײרשיּב וצ טינ טזיא זאד ןיגָארקיג טָאה םיבתּכ ןאמ ןעוו

 ילא איז ןינעז אוז ,ןמוקיּב םיידרפס יד ןיּבאה ןייז ןטוק איר םיבתּכ

 ישטייט ןינעז ;טיאייליג םשל 'נוא ןיגנג תסנּכה תיּב ריא ןיא טימ טייצ

 יגנוי ןיזיגיטהוּפ רעד 'נוא ןיגנג תסנּבה תיּב ריא ןיא ךא טלא 'נוא גנוי

 'נוא ןאטיג ןא רידיילק יטשעּב ריא ןיא טלאמ ילא ךיז ןיּבאה ןילעזינ

 םוא דנַאּב ןידייז (ןטיירּב) ןיטארּב ןינירג ןייא ךיז טאה רירדיא ןייא

 ,ןיזעויג (עיירוויל) איירביל ןייז יבצ יאתּבש טזַיא זאד ,ןידנוּביג ךיז

 ןיגנג (תסנּכה תיּב) ה"ּב ריא ןיא תולוחמבו םיפותּכ ילא איז ןינעז וזלא

 יייריי-ילעייד לי רירפרריזיטיפ

 ,52-751 ,"יבצ יִתּבש ינינעפ 42 1868 ,"יבצ לבונ תציצג ןיא טכורדעג 1
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 420 ןדיי ייּב רוטָארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 ןיבאה שילייט .טיאיילינ םיבתֹּכ איד הביאש תיּב תוחמשכ החמש טימ
 טפיוהיג שילא 'נוא ,ףיוה ןוא זיוה ,ןיפאק ראפ "גיריא זאד לא ךיּבענ
 וצ טָאה ה"ע ימח  .ןידרעוו טזילרע ןילוז םוי ילא איז זַאד (טמָאהענ)
 ףיֹוה ןייז !נוא ןיזעוויג חריד רקוע םשמ רע .טאה וזלא טנואוויג לימאה
 טזיא 'נוא ןיזאל ןהיטש ׁשיִלַא -- בֹוט ?לכ האלמ תיב ילכו זיוה 'נוא
 'ב גרובמה ןאכל שנוא טאה 'נוא ןינואוו וצ ןינאציג םוסדליח ק''קל
 טזיא ןירד !נוא טקישנ (גייצ) קייצ ןינייל טנה ריִלֵא טימ ריסעפ ישורג
 ןיטשנוז 'נוא שיילפ רעד ,ןיזיּברע ןװגכ ןייּפש ןיסע טנה רילא ןופ ןיזעוויג
 * ןיראוו ךיז שאוו אוו שילא ,ץינש קישטעווק ןופ זייפשליפמארגנ ירדנַא
 גרוּבמה ןמ הטושפכ טרעװ ןאמ טכאדיג טאה ה"ע ןאמ יטוג רעד ןעד ,ןָאק
 יתיבב הנש 'א שילא רתוי לואוו ןינעז ריסעפ יזיד .ןיראפ השוָדקה ץראל
 יראשו שיילפ רעד טאהיג הארומ יז ןיִבאה (ךעלדנע) ךילטנע ,ןידנַאטשינ
 ףיוא ריסעפ איד ןילוז ןּבירשיג שנוא איז ןיּבאה ,ןיִג הלוכמ ןירעוװ ןיכַאז
 סייציג ןיניײל שאד שאד ,ןימענ זיורה טזא זייּפש ןיסע שאוו 'נוא ןיכַאמ
 טניימיג שילא 'נוא ןידנאטשיג םינש 'ג לואוו שע זלא .טרעוו חלוכמ טינ
 טינ ךאנ שע טאה ןיטשכיה םעד ריבא ןכיורּב זייר רינייז וצ שע יטלוז
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 ןּבָאה "יטלַא !נוא יגנוי,, זַא ,טסיזמוא טינ טנַאמרעד ?קילג תרמ
 "'איבנ , רעד זַא ,ןזיוועגנָא רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ ;ןָאטעג הבושּת טלָאמעד
 םעד ןייז ברקמ ידכּב ,םיתינעּת ןוא הבושת וצ ןפורעג טָאה יתזעה ןתנ

 רעסיטכיל רעד ןעמוס רעכינ סָאװ לָאז ''חישמ ילבח,, יד ךאנ ןוא ,''ץס,

 -ּמִא ןטסקרַאטש םעד ןענופעג ןֹּבָאה רעטרעוו ''סאיבנ,, םעד ןוא ,לאונ

 טָאה ןעמ ,ןעוועג הבושּתּב ריזחמ ןּכָאה טלַא ןוא גנוי ,קלָאפ םייּב גנַאלק

 טָאה ןעמ ,תוקספה עצרוק טימ גָאטשרענָאד ןוא גָאטנָאמ עלַא טסַאפעג
 ,סעקנָאלַאּפ יד ןיא ךיז ןדָאבעג ,יינש ןיא טעשטאקעג טייצ-רעטניוו ךיז
 , רענרעד עקיכעטש ףיוא ןפָאלשעג

 ןּבָאה ןשטנעמ ,טגנערטשעגנָא וצ ןעוועג רעּבָא ןענייז ןוורענ יד

 ,ןשודיח קרַאטש טינ ךיז ןעמ ףרַאד ;ןרָאלרַאפ טכיוועגכיילג ןשיכיסּפ רעייז

 ןּוא םיפוניס עֶלַא יד ךָאנ ,הבושּת רעטסגנערטש רעד ךָאנ אקווד סָאװ
 תובהלתה רעדליוו טימ הבושּתזילעּב ''עטקיניירעג , יד ןּבָאה ,םיתינעּת

 ' ,ןרעװ עילַאק טינ ןוא *
 ,82--80 ,"לימאה לקילג תרמ תונורכמא 1
 םיברט ויה ךכו ךכ ןיִבוא {6 ,,תואנקה תרותפ }2 ,'יבצ לבונ תציצ, :עז 5

 תוינעתו ןיפוגיסב הלועמ הנושת תישענ םלועה לכב ,הנחתו הלפתו המלש הנושתנ
 תהפה ןיאש המ םירחא םיפוניסו רוקח ןמז םירק םימב הליבמו ,םלש עובש לש תוקטפהו
 ,"חישמ ילבח םוש ילב ובוטב תוארלו תוכזל ידכ ,לבקל לכשה אלו רבדל לכוי
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 יץנעטױדָאהָאראק טימ דיירפ רענעסַאלעגסיוא רעד ןבענענרעּכיא ךיז

 .תועינצ ןופ ןצענערג עלַא ןטערטרעביא ןטלעז-טינ ןגעלפ סָאװ ,גנַאזעג

 "עג םָאמ רעקידנטיידַאּב ץנַאג ַא ןיא ןּבָאה ננומיטש עקיזָאד יד

 "ןטייצ-סחישמ,, יד .םיברוקמ ענייז טימ אפוג יבצ-יתּבש עקַאט קרַאטש

 סָאד ןעיײרפַאּב וצ טייצ עקַאט ןיוש ךָאד זיא ,ןעמוקעג ןיוש ךָאד ןענייז

 עלַא יד ןעמענּפָארַא ;ךָא-תוװצמ ןרעוש ןױפ קלאפ עטרעטַאמענסיוא

 ורוד ןופ ךשמ ןיא ןּבָאה םינּבר יד עכלעוו טימ ,סארמוח ןוא םינייס

 טָאה יבצ יתּבש .טירש ןוא טירט ןדעי ףיוא דיחי םעד טלננירענמורַא

 ענעמונעגנָא ןדיי ײּב גנַאל ןופ ןיוש יד ןייז ?טבמ ןסָאלשַאּב וליפָא

 -- לארשי יחלא 'ד לש ורוכּב ןבו ודיחי ונֹּב,, ןופ ןעמָאנ םניא .םיתינעּת

 -טּפיוה , רעד טָאה ,"לארשי וסע לאונוו בקעי יהלא הישמ .יבצדיתכש

 עשידייי ערעסערג עלַא וצ טקישעגרעדנַאנופ ומירפ לאומש ''רָאטערקעק

 עלא ךייֵא ןיִּב ךיא !םולש לארשי ינב לכל, :ןורכ ןקידננלַאפ תוליהק

 ןוא ,גָאט ןסיורג סטָאג ןעז וצ ןעוועג הכוז טָאה ריא ײװ ױזַא זַא ,עידומ

 רעיא ףרַאד -- םיאיבנ יד טכענק עיירט ענייז ןופ טרָאװ סטָאנ ןרעה

 -- ןטסַאפ ןופ גָאט רעד ןוא ץנַאט-ןדיירפ ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאפ גָאלק

 טנייה ןופ (תבטּב הרשע) ירישעה םוצ רעד לָאז .חחמשו ןושש םוי ןיא

 טּבעל לאוג רעייַא םערָאװ ,דיירפ ןֹוא ?בוי ןופ גָאט ַא ךייא ייּב ןייז ןָא

 ןופ גָאט םעד וליִפַא ''!ןעמוקעג ןיוש זיא רעצישַאּב ןוא גיניק רעייַא ןוא

 טָאה ,בָאֹּב העשּת ,םילשורי ןּברוח ןופ גָאט םעד רעיורט ןלַאנָאיצַאנ

 ןיא דיירפ ןופ נָאצבוט-םוי ַא רַאפ ןרעלקרעד !וצ ןסָאלשַאב יבצ-יתּבש

 "חישמה ךלמ, םעד ןופ ןעמוקַאּב ןּבָאה תוליהק עקינייא ,ןנינעגרַאפ

 םעד זַא ,ךייא ףיוא רזוג ןיִּב ,ךלמ רעיא ,דיא ,, ;לעמַאּב ןקידנגלַאפ

 זופ גָאט ַא רַאפ ןכַאמ ריא טלָאז םולשל ונילע אּבה בא ןיא גָאט ןטניינ

 תרועס עסיורג ַא ןטיירג גָאט ןקיזָאד םעד ןיא טלאז ריא ;דיירפ רעפיורג

 יוליא ןוא טכיל ליפ טימ ,ןעקנַארטעג עטסנייפ ןוא םילכאמ עטסעּב ירד טימ

 ,(םיּבר םירישבו םיּבר םינוגינּב) םינוגינ ןוא גנַאזעג ךס א ןוא סעיצַאנימ

 סאו ,גיניק רעיא ,יבצ-יתּבש וופ גָאט-סטרוּבעג רעד זיא סָאד םערָאװ

 ."ץרא יכלמ עלַא רעּביא טקיטלעװעג

 ררס רעצנַאג רעד ןּבעגעג לעפַאּב ןקיזָאד םעד ןיא טרעוו רעטייוו

 הרשע הנומש רעד ןיא ;בוט-םוי ןשידיי םעיינ ןקיזָאד םעד ןופ הליפּתה
 {קידנגלָאפ טימ ןרעוו טנַאמרעד טפרַאדַאּב בוט-םוי רעקיזָאד רעד טָאה

 {וששל םינמזו םינח החמשל םידעוט הבחאב וניקלא 'ד ונל ןתתו, :חסונ

 ךנבו ךדבע יבצ יתּבש ונחישמ ונכלמ תדיל ןסנ הזה תומחנה גח םוי תא

 םעד רעטנוא ןֹוא ."םירצמ תאיציק רכז שדוק ארקמ הבהאב ךרוכב

 ;לטיט ןקידנגלָאפ טימ טעמתחעג ךיז יבצד-יתּבש טָאה ''טערקעד,, ןקיזָאד
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 חישמ הלהתו הכרב לכ לע םקוח רבנה ץרא יכלמל ארונ ישי ןּב דוד םואנ,-

 ,1 "יבצ יתבש יאליע יבד איבטו יאליע יבד אירא בקעי יקלא

 ןיא .ןעועג םייקמ לעפַאב ןקיזָאד םעד ןּבָאה תוליהק עליפ ןוא

 רַאפ 'ךרּבש ימ,, ןלעיצעּפס א טריפעגנייַא ןעמ טָאה הליפתה רדס םעד

 -עגפיונוצ ןעוועג זיא ךרּכש ימ רעד ,יבצ-יתבש ''םיכלמה ךלמ,, םעד

 הלשממו םיכלמל תעושת ןוװנה, :חסונ ןטנַאקַאּב םעד טיול טלעטש

 יד הלשממ טיג ןוא .ןגיניק ירד ףליהוצ טמוק סע רעוו --- םיכיסנל

 חלעמל הלעמל אשניו םמוריו רוזעיו רוצניו ךומשיו ךרבי אוח ...ןטשריפ

 חישמ יבצ יתבש ןאטלוס אוה עשונו קידצ שודקה ברה ונכלמ וננודאל

 טימ ןעקנעשַאּב םיא טָאנ לָאז .ותוכלמ אשנתו ודוה םירי בקעי יקלא

 "רעטנוא םיא ןייז תונושל עלַא ןוא תומוא עלַא ןלָאז ,ץנַאלג ןוא טכַאמ

 ןוא ןקיטלעוװעג קיּבייא טכַאמ ןייז לָאז ,לעפַאּב ןייז ןליפרעד ןוא קינעט

 עלַא ןיא טשטנעּבעג ןייז ןעמָאנ ןייז לָאז ...טרעטישרעדמוא הכולמ ןייז

 ערעזנוא ןלָאז ןוא ,רעקלעפ עלַא ןופ ץלָאטש רעד ןייז רע לָאז ,ןטייצ

 ,2 "ןמא ןוצר יהי ןכו ...שדקמה תיּב ןינּב םעד ןעז וצ ןייז הכוז ןגיוא

 יריש ןֹוא םינומזּפ ןופ רוטַארעטיל עצנַאג ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע
 .ענרימס סיוא ןֹזיווַאּב ךיז טָאה סָאװ ,'חישמה ךלמ,, םעד דובכ5 הלהּת

 טָאה סנייא .רעדיל עקיזָאד יד ןופ ייווצ עיצַארטסוליא סלַא ןעגנערּב רימ

 ;יתזעה ןתנ '!איבנ, רעד --- עטייווצ סָאד ןֹוא יניכיח םחרבַא טסאפרַאמ

. 

 ןבױל ןוא ןעגניז לעװ ךיט --- הרובנב ץרענ לאל הרמזאו הרישא
 ןוא רעקיצנייא רעד .טײקרַאטש ןייז טימ קיטלַאװג זיא סָאװ ,טָאג םעד

 עטסעּב יד ןופ ;טניישַאּב טכיל טימ סלָאפ ןייז טָאה רעכעלרעטכריפ

 יז ןוא ,ןפַאשעג טלַאטשעג ַא לארשי שודק רעד טָאה םימשּב ןוא ןכיורייוו

 יו רע זיא .דניוושעג .טייקנייש ןוא ץנאלנ ןופ הכולמ רעד וצ טּבלַאזעג

 ײוט חמכח רעראּברעדנוװ ןייז טימ .ןעניישַאּב וצ הרוּת יד 2 שריה ַא

 רעד תמא ןרָאפ -- ןּביוהרעד ןוא רע זיא סיורג ;ןרָאצ םעד ןליטש רע

 רעד ,תוכלמ ןֹופ ןיווק רעד טיס טניישַאּב זיא רע .רעצישַאב רעטסעפ

 טקעלּפטנַא םיא רַאפ ןענייז רַאּברעדנּוװ .תוריפס יד ייּב רע ןזיא גנילּביל

 ,59--5/ ,"יבצ יתּבש ינינעא ן58-5/ ,"יבצ לבֹונ תציצא :עז 1
 ,56 ,'יבצ יתּבש יִנינעֲא םרעדנװַאב ן'ב !םע ,5 ףד ,'יבצ לבונ תציצא 2

 ןיא .,ךרבש ימ ןקױָאד םעד ןוֿפ תתואחסונ עקינײא טכַארּבעג ןרעװ סע ּױי ,114-3

 בו ךלמה וננודא, : טיט ןקידנגלָאפ םימ םניורקעג יבצייתּבש טרעװ יז ןופ םענייא

 ,;'שימח תישמ ,לאוגה הישמ ,םײק ךלס חישט ,דוד ןּב חישמ ,'ד חישמ ,יבצ יתגש

 ,"בקעי יחלא חישמ ,ונקדצ חישמ

 יבצ ןעמָאנ ןפיוא זמר ַא 2
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 םימ .הריחּבה תיּב םעד רע טעװ ןעיונפיוא ,ּהרוּת רעד ןופ תודוס עלַא

 ןייז טמַאטש םוטסילייה ןטסכעה םעד ןופ ,טניײשַאב רע זיא םעטָא סטָאנ

 ןעכַאװצ םיא טימ ,ןעמוקַאּב טביל ןייז רע טָאה ןיילַא טָאג ןופ .המשנ

 עצנַאג יד ןוא ןעמוקָאּב יבצ טָאה םולּכ סטָאג .ןדנוּבעג טסעפ רע ןיא

 טָאה טניישעגפיוא !ןעילּב טוט יבצ .סעציײלּפ ענייז ףיוא זיא --- טכַאמ

 1 !עלעפעש ןטנָאיעג םעד רעּביא ךלמ רעד טָאה טניישעגפיוא ,ךלמ רעד

1 * : 
 !טכיל סיבצ וטסיּב קידנּביוהרעד ךיוה יו ,ךעלרעטכריפ יו

 "רעד סָאד ןטלַאהַאּב זיא םיא ןיא ,ןעניײשַאּב רע טוט םיאיבנ ןוא םינהּכ

 טכיל ֹוד ,ריד וצ ןכיילג ךיז ןָאק רעװ -- ךומּכ ימ .קנַאשעג עטרַאװ

 !יבצ יתּבש גיניק רעטיורג וד ,ןצרַאה ןיימ ןופ

 רעד ףיוא זנוא וצ טָאה רע סָאװ ,ןּביול ךיא וט רעטָאפ ןיימ טָאג

 -- טפַארק עסיורג יד ןעקנעש רימ טוט רע .(יבצ) שריה םעד טקישעג דרע

 רעקיּבייא וד --- םימלוע יח .תוליפּת ןוא רעדיל ןיא ביול ןייז ןעגייזַאּב

 ןיימ ,גיניק ןיימ !עציטש ןיימ זיא רע --- חישמ ןיימ !ןטלעוו עלַא רעביא

 !יבצ יתּבש --- ןילָאטש ןיימ ,ןיורק

 עטסנעש ןיימ !רייופ רעסיורג טימ ץרַאה ןיימ ןיא טלופרעביא

 טָאג ןוא :טכיירגרעד ןיוש זיא יז ,ןעמוקעג ןיוש זיא יז -- גנונעפָאה

 -- םימלוע יח .ןעגניז גנַאזעג-ּבױל ַא לָאז ךיא ט?ייוורעדסיוא ךימ טָאה

 !עציטש ןיימ זיא רע --- חישמ ןיימ !ןטלעוו עלַא רעּביא רעקיבייא וד

 !יבצ יתּבש --- ץלָאטש ןיימ ,ןיורק ןיימ ,גיניק ןיימ

 עניימ ,ןעמונעג ךימ ץוש ןייז רעטנוא ,ןדייל עניימ ןעזרעד טָאה רע

 "יוטש ןוא ןפַאנ וט ךיא .ןפרַאװעג סיפ עניימ וצ --- רעקירדַאּב ןוא דנייפ

 -- חישמ ןיימ --- !ןטלעװ עלַא רעּביא רעקיּבייא וד !םימלוע יח ...ןענ

 * :יבצ יתּבש -- ץלָאטש ןיימ ,ןיורק ןימ ,גיניק ןיימ !עציטש ןיימ זיא רע

 "עּפס טימ ןרעוו ןעגנוזעג ןגעלפ רעדילּבול עקיזָאד יד ןופ עליפ

 יאצומל טויּפ , סָארעװילוא יד המלש ,ליּפשייּב םוצ ,יוװ ,םינוגינ עלעיצ

 : עפָארטסיסגנַאּפנָא רעד טימ '"'תבש

 איבנה והילא --- איבנה והילא

  חישמה ךלמ םע --- איבי ונ5 הי ילא

 -- חישמה ךלמ םע

 .+ ''יבבלּב חמשאו ליגא, הליפּת רעד ןופ ןוגינ ןטימ ןרעוו ןעגנוזעג טנעלמ

 6290--289 ,58 ,טסטעס 8. 44 ןט6/ס5 עז }

 .14 'מםונ עגַאלײּב עו ,72 ,"םיעותה ןבא} ןיא טכעלטנפערַאפ 2

 115 ,"יבצ יתּבש ינינע, :עז 8
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 ןונינ רעייז בבילוצ וליפַא ןּבָאה רעדיל עקיזָאד יד ןופ עקינייא

 ;ןומזּפ רעד ליּפשייּב םֹוצ יוװ ,םטיר ןקיטרַאננייא ץנַאג ַא

 ,ריש ירד ירד יבצ יִתּבש --- ישי עזנמ רטוח אצי

 1 װ''זַאא הנת הנת .ריש ירד ירד --- ילא ילאל הנת הנת

 .םיברוקמ סיבצ יתּבש רָאנ טינ ןּבָאה רעדיל עקיזָאד יד ןפַאשעג

 ױזַא ןעװעג קלאפ ןטושּפ םנופ עליפ ןענייז תונידמ עטייוו ןיא ןליפַא

 ,ענרימס סיוא תחישמ םעד ןופ -טערטטיוא םעד ךרוד טרעטסיײנַאּב

 5 םעמעָאּפ ןוא רעדיל ןיא ןעגנוזַאּב םיא ןּבָאה ייז זַא

 ךיוא טָאה ןעמ  טנגונַאּב טינ ץלַא םעד טימ רעֹּבָא ךיז טָאה ןעמ

 ןעמ טָאה תוליפת ךס ַא :םירוזחמ ןוא םירודיס יד ןטעּברַארעּביא ןעמונעג

 -טַא ןיא ןעיירעקורד יד .עיינ ליפ טלעטשעגניירא ןוא ,טכַאמעגרעּביא

 ןעמונרַאפ ןעוועג 1666 רֶאי ןיא ןענייז לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןוא םַאדרעטס

 עיינ עלא יד טימ םלוע םעד ןייז הּכזִמ רעכיג סָאװ ידכּב ,טכַאנ ןוא גָאט

 -ַאכ רעקידנגלָאפ טימ טנבייצעג ןענייז עכלעוו 4 ''םינוקיּת ,, ןוא םירודיס

 סָאד .תוכלמו הנוחכ שדוחל הנושאר הנש , :עטַאד רעשיטסירעטקַאר
 יבצ-יתבש ןעוו ,רָאי !עשיסּפילַאקָאּפַא ,, סָאד ןעוועג ךָאד זיא 1000 רָאי

 .טרעלקרע ?אוג ןוא חישמ סלַא ךיז טלעוו רעצנַאג רעד רוַאְפ ןפָא טָאה

 -וצ) 'יבצ תדמע,, םירודיס עקיזָאד יד ןופ םענייא ןופ טַאלּב-רעש ןפיוא

 -ענסיוא יבצ-יתבש טציז (יתזעה ןתנ ''איבנ, םעד ךרוד טלעטשעגפיונ

 -ניניק יד םיכָאלמ ריפ ןטלַאה ּפָאק ןייז רעּביא ,הכולמה אסּכ לע טלָאמ

 ןטייז עדייב ןיא ןוא ,,יבצ תוטע , טפירשרעטנוא רעד טימ ןיורק עכעל

 יד -- ןבייל ייז םורַא ןוא םידימלּת סיבצ-יתבש ןייוותורייש ןעייטש

 .הדוהי טבש ןופ עמעלּבמע

 ןרעדנוזַאב ַא טמענרַאפ רוטשרעטיל רעשינרוטיל רעקיזָאד רעד ןיא

 ןופ קרעװלמַאז סיורג ַא -- ''םימי תדמח,, רעקידנעּבייירד רעד ץַאלּפ

 / ןוא בוט-םוי ,תּבש רַאפ םיניד ןוא תווצמ ,םינחנמ ,תוליפּת ,רסומ ירבד

 - =- סרעװ ןקיזָאד םעד ןופ לייט רעטסקיטכיװ ,רעטשרע רעד .רָאי ץנַאג א
 ןענישרע קורד ןיא זיא ,ןטייז 000 רעכעה ןופ דנַאּב רעקיד רעטקַאּפמָאק ַא

 רעד ;ןזיוועגנָא טינ זיא רעסַאפרַאפ רעד .(ענרימס ןיא) 1751 ןיא טשרע
 םעד ןופ די-בתּכ םעד זַא ,טימ זיולּב טלייט ,יזַאנלַא בקעי ,רעּבעגסױרַא

 ,118 ,1868 ,טפירשמַאנָאמ, ןיא ןַאמעדיג ךרוד טכעלטנפערַאפ 1
 ןופ ענייא ,שםייד.שידיי ףיוא ןרָאװעג טסַאפרַאֿפ ךיוא ןענייז סעמעָאּפ ענױזַא 2

 .ַארעטיל רעד ןופ הרעדליּב; ענײז עז) ךיירנייװ ר"ד םקורדעגרעּביא גנַאל םינ סָאה יז

 ,קרעװ רעזנוא ןֹופ דנַאג ןט6 םעד ןיא תוכירַאַּב רעמ ,(253--219 ,"עטכישעג.רוט

 ןופ רעטסײר ןצנַאנ ַא (89 !ן) "םיעותה ןבא, ןייז ןיא טגנערּב אנהכ רוד 8

 ,1666 ןיא טכורדעג ןענײז סָאװ ,'םינוכיּתפ עקיוָאד יד
(28) 
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 רעטנַאקַאּבמוא רעד ּוװ ,ןוילעה לילנ ןיא ןעמוקַאּב רע טָאה קרעוו ןקיזָאד
 רעּבלעז רעד טָאה םורַא רָאי א ןיא .טכַארברַאפ ןרָאי ענייז טָאה רבחמ

 ; םימי תדמח,, דנעּב ייווצ עקירעביא יד טכעלטנפערַאפ רעּבעגסױרַא

 ,הּכונח יגהנמ ןגעוו -- רעטירד רעד ,תּבש ינהנמ ןגעוו --- רעטייווצ רעד

 ,שרוח שאר ןוא טבשּב רשע השמח ,םירוּפ
 טָאה ןעמ ,רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג וּתעשּב זיא ''םימי תדמח,, רעד

 -נעעג ַא ןיא ןוא קידנעטשלופ םינ) טסורדעגרעּביא לָאס עכעלטע םיא

 ןיא ןיירא ןענייז תוליפּת עטקורדעג טרָאד יד ןופ עליפ ;(רדס ןטרעד

 ,רענגעק עטרעטיּברַאפ טָאהעג ךיוא רעּבָא טָאה רע ;םירודיס ענעדיישרַאפ
 "עג םירחמ ראפרעד םיא ,תוריקפה ןוא תונימ םיא ןיא ןעזעג ןּבָאה סָאװ

 טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד .ןעמענ וצ טנעה יד ןיא םיא ןטָאּברַאפ ןוא ןעוו

 בקעי יאנק רעד ןעװעג ןזיא 'םימי תדמח,, ןפיוא דשח א ןפרָאװעג

 ןופ רעגנעהנָא יד ןנעק רעפמעק רעטרעטיּברַאפ רעד ,(ץ"בעי) ןדמע

 טימ לופ זיא קרעוו עקיזָאד סָאד זַא ,1 טהעלקרע טָאה רע .יבצ-יתבש

 ןופ ''הרז הדובע, רעד טימ טרָאד טלמיוו סע זַא ןוא "'ןעגנורעטסעל ,

 ,רעטשיע רעד ןעוועג ךיוא זיא ץבעי .עדנַאּב רענעטלַאשראפ סיבצ-יתּבש

 טינ זיא קרעוװ ןקיזָאד םעד ןופ רעסאפרַאפ רעד זַא ,טרעלקרע טָאה סָאװ

 סָאװ ,תויַאר עלַא יד ןופ .יתזעה ןתנ איבנ סיבצ-יתּבש יװ רערעדנַא ןייק

 ןַא ,ןזייוורעד וצ ?אנהּכ דוד זיּב ןָא ןצבעי ןופ ןרָאװעג טכַארּבעג ןענייז

 "נייא-ןייא זיולּב טנידרַאּפ ,''םימי תדמח,, ןופ רּבחַמ רעד זיא יתזעה ןתנ

 ןענייז ''םימי תדמח,, ןיא :ןענעכער טסנרע ריא טימ ךיז לָאז ןעמ עקיצ

 יירד ןיא .ןעמָאנ סיתזעה ןתנ ןנָארט סָאװ ,רעדיל עקינייא טקורדענּפָא

 םרָאפ-ךיטסָארקַא ןיא ןטּכָאלפענניא זיא םיטויּפ ענעּבירשעג שימַארַא

 "עג רעֹּבָא טרעװ ןלַאפ יירד עלַא יד ןיא .5 עשילא ןּב ןתנ ןעמָאנ רעד

 תכה השעמכיא 116 ,"השעמה רוח ןופ ףוס ,'ב קלח ,"ווע לדגמ, ,ץבעי 1

 הידהו תיסה ףשכ רשא .,סבומ רגֿפ חדומ י"בצב ןימאהל םייקנ תושפנ תדדוצה הרוראח
 הרופ שרוש הללק וירחא חינהו ..תוצמו הרותה לוע םראוצ לעמ קורפל לארשי תא

 התע רשאכ ,םהישעמ לכ וילא ודחו תוָנהֹתְו תולפת ול ודסי ,.תחרופ תערצ שאר
 תובעות אלמ 'םימיה תדמחפ ארקנ ומשל דחוימ רפס ול ורבח יניעב יתיאר בורקמ

 בעותה םשב שרוקח תומשו תושקבה ושיבלהו שרוק לכיהב אמטה םלצ ודימעה תוצאנו

 רוקעל בל לע םש שיא ןיא יכ ונימיב התלע המ ונל וא ,בקרי םיעשר םש הולה

 ׁשרַׂשיו ומותב ךלוהה ומע לע לומחיו ומשל אנקי י"שה ,הירחא שרשל וז הרז חרובע

 ,'ץראה ןמ רובעי האמוטה תור תאו הלס םייח ץראט הלאח םיאמחה

 ,152--149 ,"טיעיּתה ןּבא) 2
 .סָארקַא רעד ךיז טנעײל ןלַאּפ ײװצ ןיא 275 ,64 ,29 | ,"םימי תדמח, עז 8

 ןתנ םהרבא ינאק -- ריש ןטיוד םניא ,"קוח םייח עשילא ןב ןתנ ןימינּב ינא, :ךימ

 ."קוח םייח עשילא ןב ןיטיגב



 45 ןריי ייּב רוטַאדעטיל ועד ןופ עטכישעג יד

 ןָאזרעּפ רעטירד ןיא םיטויּפ עקיזָאד יד ןופ רעטַאפרַאפ םעד ןגעוו םדעד
 רחאו) ''רעקילייה רעד, חבש ןטימ טסיורגעג ייּברעד ךָאנ טרעוו ןוא
 1 םיטויּפ יירד עקיזָאד יד ןופ דנורג ןפיוא רעּבֶא ןעמ ןָאק יצ .(שודק
 איבנ רעד טסַאפרַאפ טָאה קרעוו עצנַאג סָאד זַא ,הטלחה רעד וצ ןעמוק
 ךיא ךָאד ךיז ןעניפעג "םימי תדמח , ןּבלעז םעד ןיא ?הזע סיוא
 ,128---124 ,19---08 ,ז1 ,ןטרָאר) תורימז יירד סי"רַא םעד תומילשב
 ונַאזנול םחנמ ?בוקמ ןוא רעטכיד םעד ןופ םיטויּפ ייווצ ןוא (14/--106
 רעוויטקעיּבָא רעדעי זַא ,ןעניפעג רימ , .(86--88 ,11 ;228 ,1 ,ןטרָאד)
 -ָאד םעד טימ ךיז ןענעקַאּב וצ רעיונעג ימ יד ןּבעג ךיז טעװ סָאװ ,רענעייל
 ןתנ טינ זַא ,ךיפסיוא םוצ ןעמוק ןזומ רע טעװ ,קרעוװ ןקידנעּביירד ןקיז
 ,ןזיוועגנָא קיטכיר ץנַאג טָאה אנהּכ דוד .רפס םנופ רּבחמ רעד זיא יתועה
 טרעוו סע לייו ,1070 רֶאי ןיא ןּבירשעג זיא ''םימי תדמח,, רעד זַא
 -תיּב ןּברוח טניז ןעגנַאגרַאפ ןיוש ןענייז'ס זַא ,טנָאמרעד בנַא-ךרד טרָאדי
 הז םייוגב ללוחמה ?ודגה 'ד לולחו, :9 'ז ,ןטרָאד) רָאי 1008 שדרקמה
 טָאה (1010 ןיא) טייצ רענעי ןיא רעּבָא דָארג .(''הנש ב"'רתו ףלא
 רע םיא ןוא ןעװעג םירחמ ןּבָאה םינּבר יד ןכלעו ,יתזעה ןתנ
 טָאטש ןופ טגָאיעג ןעוועג --- ,חידמו תיטמ ןכעלרעפעג ַא ראמ טרעלק
 -רעד ןיא סע .? ןענימעג ור ןייק טנַאקעג טינ ץענרע ןיא ןוא םָאטש וצ
 -ענ רעד לָאז ןדנאטשמוא ערעווש עכלעזַא ייּב זַא . ,ןּביולג וצ רעווש רעייז רַאפ
 ,ֿסרעװ סיורג קיטקַאוג ַאזַא ןּביירשוצנָא טייצ ןוא ור עקיטיינ יד ןּבָאה קינדנו
 ןגעװ ךיז טלדנאה סע ּוװ טרָאד :טרּפ רעקידנגלָאפ ךיוא ןיא קיטכיוו
 טסוררשפ ,ןגָארט קיטע ןוא -רפומ ןיא ךיוא רעדָא ,ןיד ןזעיגילער ַא
 ףיוא ,טעטירָאטיױא ןסיורג ַא ףיוא יוװ ,טפָא ץנַאנ רעסַאפרַאפ רעד ךיז
 רעּבָא םיא טנַאמרעד ,ןעמָאנ ןטימ ןָא טינ טפור רע ןכלעוו ,ןיּבר ןייז
 ,+ ל"ז ירומ ?ש ישרדמ תיבּבו :הבישי שאר ןֹוא הליהקה בר סלַא

 ,הפאכ גהנמ רוזחמ ןיא ךיוא ְךיִז טניפעג יז ןופ רענייא 1
 ,92 ,50 ,44 ,'יבצ לבונ תציצה עו *
 ,עד קרַאטש ןויירק עשיסקָארָאטרָא יד ןיא ךיוא זיא טייצ רערעײנ רעד ןיא 5

 רעד טָאה 1896 ןיא ."םימי תרמחק ןופ רּבחמ םעד ןגעװ עגַארּפ יד ןרָאװעג םרישאכ
 טסיילפ רע ּוװ ,"םימכח דוב, ןייו םילשורי ןיא טכעלטנפערַאֿפ ןרעּפלײה .מ ,מ לּבוקב
 יד םימ ,'םישי תרמח ןופ רעסַאּפרַאפ רעד ןיא יתועה ןתנ םינ זַא ,ןזיײװרעד 'וצ ךיז
 ."םיקידצ ךרדפ ןֹופ רנחמ רעד ןייַא קירנעטשלופ טמיטש "םיטכח דוב, ןופ ןריפסיוא
 עּבַאנסױא עטשרע) 'ץבעי תמחלמע ןיז ןיא אירול ,מ ןטָארטעגסױרַא זיא יײז ןגעק
 יד ,ןירמע בקעי ןופ טקנוֿפדנַאטש ןּפיוא ךיז םלעטש רע ּוװ ,(1924 -- עםייווצ ,4
 סױא ןױלּב יז ןגעװ ןסײװ רימ ןוא ,ןעזעג םינ רערייל רימ ןבָאה ןסעּברַא עקיוָאד
 ,18-17 ,1924 ,"רפס תירקא

 ,12 ,| ,"םימי תדמח,
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 ושרדמ תיבּבו ,4 ותדע להקו ל"ז ירומ גוחנ יכחו 1 יל הנש ל"ז ירומו
 ןיא .וו"זַאא ,!גהונ היה ל' ירומו ,? ןירוק ונייה ל"ז ברה ירומ לש

 םעציּבַאקלַא המלש טנַאמרעד טרעוו סע ּוװ ,(101 ,ןטרָאד) טרָא ןייא

 טָאה ''דיגמ,, רעשלמיה רעד ױזַא יו ,גנוּביײרשַאּב רעד טימ ''בתּכ ,

 ייּברעד טקרעמַאּכ -- טכַאנ-תועובש רעד ןיא ורַאק ףסוי ןוא םיא טכוזַאּב

 ןשיווצ ןענופעג,, רע טָאה גנוּבײרשַאּב יד טא זַא ,'םימי תדמח,,לעּב רעד

 ל"ז ירומ יבתּכ יזגנּבו, :101 ,1 .!טרָאד) ''?"ז ןיּבר ןייז ןופ םיבתּכ יד
 סָאװ ,זינח בקעי ןעוועג רעּבָא זיא יּבר סיתזעה ןתנ .* ('' וכו בותכ יתאצמ

 רער ןופ רענגעק עטסטרעטיּברַאפ יד ןופ רענייא ןעוועג ךָאנרעד זיא

 .יבצייתבש םעד ןעוועג םירחמ עקַאט טָאה אפוג רע .גנוגעוװַאּב-יבצ-יתּבש

 רַאֿפרעד זיא רענעי ןוא ,יתזעה ןתנ ,םענייז דימלּת םענעזעוועג םעד ןוא

 םענעזעוועג ןייז ןגעק טסעטָארּפ ןפרַאש רעייז ַא טימ ךעלטנפע סױרַא
 רעד ןעוועג טלָאװ יתזעה ןתנ ןעוו זַא ,רָאלק רַאפרעד זיא סע .4 ןיבר

 ןדעי ףיוא טציטשעג טינ ךיז רע טלָאװ ,'םימי תדמח,, ןופ רעטַאפרַאֿפ

 טריפעג טָאה רע ןכלעוו טימ ,ןיּבר םענעזעוועגנ ןייז ףיוא טירט ןוא טירש

 1670 ןיא זיגח בקעי טָאה םעד רעסיוא .טיוט ןוא ןבעל ףיוא ףמַאק ַא

 ןיא רע) טּבעלעג ךָאנ (ןרָאװעג טסַאפרַאֿפ זיא ''םימי תדמח,, רעד ןעוו)

 ןייז ןגעו טדער רעּבָא 'םימי תדמח,, לעּב רעד ,(1674 ןיא ןּברָאטשעג

 ןיא ןעמענ ךיוא ןעמ זומ ייּברעד .םענעּברָאטשעג גנַאֿל א ןגעוו יו ןיּבר
 ,רֶאי 26 ןעוועג טלַא לּכה-ךסּב יתזעה ןתנ זיא 1670 ןיא זַא ,טכַארטַאּב

 טימ .ךיז טנַאקַאּב ,'םימי תדמח,, םעד טנעיילענ רעֹּבָא טָאה סע רעוו

 -רַאפ רעד זַא ,טינ קפס םוש ןייק זיא םעד רַאפ -- ליטס ןוא חסונ ןייז
 ליפ טָאה סָאװ ,שטנעמ רערעטקע ןַא זיא קרעוװ ןקיזָאד םעד ןופ רעטַאפ

 -ַאֹּב עליפ רעייז סיוא ,ןרָאי ענייז ןיא טבעלעגרעּביא ןֹוא -7 טרעדנַאוװעג

 זיא ''םימי תדמח,, לעּב רעד זַא ,ןייז וצ רעשמ ךיז טכייל זיא ןעגנוקרעמ

 ,74 ,ןטרָאד

 ,105 ,ןטרָאד

 ,191 ,ןטרָאד

 ,ו"זַאא 21 ,19 ,17 ,15 ,| ,ןטרָאד ךיוא עז ,201 ,ןטרָאד |

 םוצ זיא בתּכ םעציּבַאקלַא זַא ,ןזיװעגנָא (3 'ּפַאק) רעירפ ןיוש ןֿגָאה רימ 5

 /"תירּבה תוחול ינש, ןופ ןּבַאנסױא יד ןופ ענייא ןיא ןרָאװעג טכעלטנפָערַאּפ ןטשרע

 םעד זַא ,הרעשה יד ןגָאוסױרַא רשפא םּביױלרע םָאד .(180 ,עבַאנסיױוא רעמַאדרעטסמַא)

 ףּוס טָאה סָאװ ,ץיװרוה וחיעשי ה"לשה לעּב רעד ןעװענ זיא יבר "סמימיה תדמחא לעּב

 ,1620 םֹורַא ןּברָאטשעג טרָאד ןוא תפצ ןיא טכָארּברַאפ ימי

 ,126 ,1885 ,"רי לע ץבוכה עז 6
 ,איכויפנַא ,עקינָאלַאס רע טנָאמרעד ,טכװַאב טָאה רע סָאװ ,שעטש יד ןופ 7

 ,((נכשא ירעב יזייחב) "טעטש עשטייד, ענעדײשרַאּפ ןוא ָאסורַצ

 66 90 ןפ *=
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 ,הליחק רעשידיי ַא ןיא ןשרדילעּב ןוא בר ןעוועג ןרָאי עגנַאק ןופ ךשמ ןיא
 םימעפו ...יתדע ?הסב יתגהנ ינאו , :ךיז ןגעוו טלייצרעד רעסַאפרַאפ רעד
 תותבשב שרוד 'יתייהש שורדה םדוק ..,יתדע ?הקב ינא יתירק תובר
 1 'יתרע להסב םישובכ ירבד רתיב הז יתשרדשכו ;(00 ,ןטרָאד)
 רעלדניווש ַא ןופ ?לעטשנָא ןא יו טינ רעמ ןיא סָאד :ןטָאז ןָאק ןעמ ,תמא
 טזָאל ץלַא טינ .ןניוא יד ןדנעלּברַאפ זנוא ליוװ סָאװ ,רָאטַאקיפיטסימ ַא
 רעלדניווש םעד ןיהּוװ ןטיּבעג ןַארַאפ ןענייז סע ;ןריציפיטסימ רעּבָא ךיז
 -ַאבַאסיטנא עטסנעעזעגנָא יד ןופ עליפ .ןעגנירדוצניירַא רעווש רעייז זיא
 -רַאפ ,ערעדנַא ןוא ןידמע בקעי ,שַאטרוּפשַאש בקעי ,לשמל ,יװ ,רענַאיט
 שממ ןעוועג זיא הזע םיוא איבנ רעגנוי סיבצ-יתבש םעד זַא ,ךָאד ןרעכיז
 -שינ ַא סלַא יתזעה ןתנ טרעדליש ץערג רעקירָאטסיה רעד ;ףרּווסױא ןַא
 רעשידומלּת רעד ןופ טיּבענ ןפיוא תועידי עּפַאנק ץנַאנ טימ ןשטנעמ ןקיט
 ןקיזָאד םעד ןוא ,רערעטָאטש ןֹוא הּפ"דבּכ ַא ךָאנ וצרעד ,רוטַארעטיל
 ,רענייז ליטס רעד םערָאװ  ,ןשּפ עקנילפ ןייז ןקעדרַאפ םיוק ןָאק ןורסח
 עשירָאטער יד ןוא ,רענעזָאלבענפיוא ןַא ןעוועג זיא ,ץערג טרעכיזרַאפ
 םנופ טייקמערא יד ןקעדרַאפ וצ דנַאטשמיא טינ ןענייז תוצילמ עטסוּפ
 -בערטרעדינ םעד יתזעה ןתנ ןיא טעז טייז ןייז ןופ אנהּכ דוד .? קנַאדעג
 ,רעלדניווש ןכעלרעפעג ןוא רענגיל ןטמעשרַאפמוא םעד ,ןשטנעמ ןסיט
 ןוא לָאטש טייטש אנהּכ רוד אקווד סָאװ ,ןעניוטש וצ שממ זיא סע ןוא
 ךָאנ יו רערעדנא ןייק טינ זיא ''םימי תדמח,, ןופ רּבחמ רעד זַא ,ןזייַא
 "'םימי תדמח,, רעד סָאװ ,רַאפרעד רָאנ טינ ןעניוטש וצ זיא'ס .יתזעה ןתנ
 .ףעד ןיא יקּב רעתמא ןַא ןעוועג זיא רעסַאפרַאפ ןייז זַא ,תודע טגָאז
 םעד טימ ךיז טנעקַאּב סע רעו .? רוטַארעטיל רעשינּבר ןוא רעשידומלּת
 ןשירַארעטיל ןתמא ןַא טימ ןשטנעמ ַא ךיז רַאפ טעז רעד ,קרעוו ןקיזָאד
 -ערּפ ןטרעטסייגַאּב 8 ןופ סָאטַאּפ טימ ןעגנורדעגכרוד זיא סָאװ ,טנעלַאט
 ,טײקכעלטרַאװטנַארַאפ רעשילַארָאמ-גנערטש ןופ ליפענ ןּפיט ןטימ ,רעקיד
 ,"םימי תדמח,, ןטימ ליפ ױזַא .אמעט יאהמ עקַאט ךיז ןעמענרַאפ רימ

 ישי 2

 ן"תוחכות אלמא יפו םיברב יתשרד ינאוא :13 ,ןטרָאד ךיוא עז 98 ,ןטרָאד 1
 ינפ יתמש םימעפ המכ יכנאוא 1128 .,ןטרָאד ן"יתדע להק תא יתגהנ ןכוא :142 ,ןטרָאד
 ן'תדע לחקל רושימב חיכוהל ה"ב םיהלא יננח רשא יפ טבשב חיכוהל םדגנל שימלחכ
 ימי 'זל דומיל רדס יתנקת ינאוא :266 ,ןטרָאד ן'דחא שיאל יתרתה = ;196 ,ןטרָאד
 ,ןפרָאד ן"יתדע להקב שורדל ותבשב תנש ידימ יגהנמ היה הכוח ,| ,ןטרָאד ןגחה
 ,100 ,93 ,/7 ,68 ,ן| 128 ,52 ,| ,ןמרָאד ךיוא עז . 'יתדע להקב תוחכות אלמא יפוע 41

 239 'ו ,טוז 'ב ,ר"פש.ץערג 2

 ,יכררמ 'ר ,ם"במר םעד ,ןואנ יאה 'ר םַּפָא םריפיצ "םימי תדמחפ לעּב רעד 8
 ,ערעדנַא עליפ ןיא "םיבוט עּבראא םעד ,"רומיעהא לעב םעד ,ן"ר םעד ,ש"אר םעד
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 ךיא ןרָאװענ ןפַאשעג זיא'ס סָאװ ,רפס-רפומ רעטסבושח רעד זיא'ס לייוו

 רערעלוּפָאּפ ױזַא רעד ןליפַא ןוא ,םילּבוקמ רעניטסעלַאּפ יד ןופ ןזיירק יד

 | ..ןכיילג טיִנ םיא טימ ךיז ןָאק ''המכח תישאר,

 "ייח ַא ,רעקיטסימ רעקידתוכהלתה ַא זיא 'םימי תדמח,, לעּב רעד

 סָאד --- םיא ייּב ןיא י"'רַא רעד .הלבק סי"רא םעד ןופ רעגנעהנָא רעס

 ,*"שיודקה ונרומ ,ונּברו ונרֹומ ,, רעד ,! (אלפומה רואה) טכיל ערַאּברעדנּוװ

 שרוי רעלופטסנידרַאפ רעד ,2 (ץראה ינודַא) ''דרע רעד ןופ ראה , רעד

 ןענייז ''םימי תדמח,, םניא תוליפת ךס ַא 2 יאחוי ןּב ןועמש 'ר ןופ

 ןוא ןעמענ עקידנעגנילק-דליו טימ ,''תויתוא יפוריצ , טימ טלופרעביא

 עקיזָאד יד סָאװ ,ליפענ עכעלסירדרַאפ סָאד .תועּבשה עכעלדנעטשראפמוא

 טזרַאטשרַאֿפ ךָאנ טרעוו ,ןסעוורעד תוליפּת עטעװעניּפשענ ''תומש , טימ

 ענייש רעייז ךיוא ךיז ןעניפעג ייז טימ הציחמ ןייא ןיא סָאװ ,טימרעד

 ע''שּבר , ,(05 ,ןטרָאד) ''ךינפלמ ןוצר יהי, :לשמל ,יוז ,תוליפת עקיצרַאה

 ""תוחילסהו םימחרה לעּב םלוע לש ונוּבר,, ,(06 ,ןטראד) ''וניתולאשמ אלמ
 סָאװ ,רענעמ עקיטכרַאפסטָאג עמורפ יד ןוא .ערעדנַא עליפ ןוא (199)

 ענעדײשרַאפ ןיא טקורדעגרעּביא תוליפּת עקיזָאד יד ןופ עקינייא ןּבָאה

 טעז סָאװ ,אנחּכ דוד יו קַאמשעג רעמ ןזיוװַאּב טימרעד ןּבָאה ,םירודיס

 ...םשה לוליח ַא םעד ןיא

 ךיוא טקידיירּפ "'שודקה י"רא, םעד ןופ רעגנעהנָא רעיירט סא

 זיולּב טנעקרענָא רע .ןּבעל שיטעקסַא גנערטש ַא 'םימי תדמח ,, לעב רעד

 עטסערג ןייז ;* ןָאט תווצמ ןופ דיירפ יד --- טלעוו רעד ןיא דיירפ ןייא

 ןעננַאפענ ןטלַאה המשנ עשלמיה יד ,''ךלמ-תּב ,, יד סָאװ ,יד זיא גרָאז

 סיורג טימ רַאפרעד טפור רע .? תוואַּת עקידניז יד --- ףלעוו ליפ ױזַא

 . ןטסרעכיז םעד םעד ןיא טעז רע ;םיפוגיס ןוא םיתינעּת ,הבושּת וצ סָאטַאּפ

 טסייג ןשיטסימ טימ ןקיזָאד םעד ןיא .? הלואג רעד וצ טריפ סָאװ ,געוו

 עלַאיצָאס ןרעה קרַאטש ץנַאנ רעּבָא ךיז ןזָאל רפס םענעגנורדעגכרוד

 רעקידערּפ רעלופטנעמַארעּפמעט רעד .ןּבעל ןשידרע ןלַאעה םנופ .רענעט

 ,103 ,57 ,ןטרָאד ?

 252 ,142 ,ןטרָאד 2

 ,221 ,ןטרָאד 8

 ,284 ,ןטרָאד 4

 אלו תולצע ךותמ אלו תובצע ךיהמ אֹל הרוש הניכשה ןיא; :225 ,ןטרָאד 5

 ,'הוצמ לש החמש רבד ךותט אלא םילטב םירבד ךותמ אלו שאר תולקו קוחש ךותמ

 י"םיבאז המכ ןיב היבש ךלמ תנ הדיחי המוגעהו הבולעה שפמנ/ 4 ,ןטרָאד 6

 .18--17 ,| ,280 ,ןטרָאד ;11-10 2 ,"םימי תדמחא }
 /) װ
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 ור טפָארטש רע ,רעקיטסימ ןסידתובהלתה םעד רבוג טּפָא זיא חיכומ ןוא
 הרות רעד ןיא ןּבָאה ייז סָאװ ,רשפרעד זיולב טינ עכייר יד ןוא םיפיקת
 ןוא קלאפ םנופ ןרייל יד וצ ּביוט ןענייז יז פייוו ךיוא רָאנ ,ןסעגרַאפ
 דייר-ףָארטש עקידרעייפ ןיא .''לארשי תורצ, ןיא ל?ייטנָא ןיק םינ ןעמעג
 רָאנ ןטכַארט סָאװ ,תוררש ןוא םיריבג יד ףיוא ןרָאצ ןייז סיוא רע טסיג
 ןדיימ ןוא םיא ייז ןּביירטרַאפ ,ריס רעד רַאפ ןַאמערָא ןא ךיז טזייוזַאּב סע ןעוו ןוא ,רעדיילס עטסכייר יד ןיא ךיז ןריצ ,סוססול ןקידנרנעלּב ןגעוו
 ,ןלַאפ ייז ןזָאל הֹרוּת יִנּב עמערַא ;'ןסינ ימיּב דעומ רוש ַא יו , סיוא םיא
 פימ ןּביירט סָאװ ,סרעכַאמנצנוק ןוא סעקינסוקַאפ יײלרעלּכ ףיוא רעֹּבָא
 -ךעד סע ריא טנָאק יװ,, .םינבדנ עסיורג ַײז ןענייז --- תונציל ןוא טָאּפש
 ןיא ,נחה ימי ןיא זַא -- ,רעסַאפרַאפ רעד ןראצ טימ סיוא טפור --- ,ןזָאל
 ןוא רעננוה ןופ ןייגסיוא טיילעמערָא ךייא ייּב ןלָאז ,דיירפ ןופ געט יד
 ןכיוה ןפיוא ןפורסיוא ןגַאװ סע ריא טנַאק יװ ?טיונ ןוא טנלע ןופ ןדייל
 --רַאמ ריא תעּב ,/ וכו לוכיו יתיי ןיפכד לב, :טכאנררס רעד ןיא ?וק
 -ןָאלב ןסָאג יד רעּביא ייז טזָאל ןוא טײלעמערָא רַאפ ןריט יד טכַאמ
 סָאוװ,, ,השעמ ַא בנַא ייּברעד טלייצרעד רעסַאפרַאפ רעד ןוא .1 ''+ןעשזר
 םענייא טָאה- ןעמ יװ ,!'םילשורי ןיא ןטייצ עקילָאמַא טריסַאּפ טָאה
 גייוועג ץראה טרעטיּברַאפ ַא טימ ךעּבענ רע םָאה .חסּפ רַאֿפ הכימּת ןָא טזָאלעג ,תוקחד סיורג ןיא טבעלעג טָאה סָאװ ,!!עונצ םכחו דיסח שיא, ַא
 קרַאמש ,?וכיבּכ ,םיא טָאה סע ןוא ,ךרּבתי םש םוצ טכיירגרעד ןעיירשעג ענייז ןּבָאה --- '/םיחלא לא ותעוש פעתו, .טָאג רַאפ ןָאטעג הליפּת ןוא
 ,רַאפרעד טאטש עצנאנ יד {פָארטשַאּב טלָאװעג טָאה רע ןוא ,ןסָארדרַאפ
 ןיאו ןייגסיוא רעגנוה רַאפ ,דיסח שיא ןַא ,ןַאמ םעניימעג ַא טזָאל יז סָאװ
 ןיא ,טָאג ראפ ןעוועג ?לּפתמ טָאה סָאװ ,איבנה והילא קנַאדַא רָאנ ;םחרמ
 ,5 ןרָאװעג לוצינ ףָארטש סטָאנ ןופ הליהק יד

 םנופ פעוועג םניא לייט רעשינַאגרַא ןֵא ףלכּב ןענייז תוישעמ
 ץנַאג רע טצוּפַאּב רעקידערּפ ןוא ןשרד-לעב רעטינעג סלַא ,'"םימי תדמח;;
 רע ןוא ;סעדנעגעל ןוא תוישעמ ענעריישראפ טימ דייר-רסומ ענייז טפָא
 רעד ןיא ןענייז טנַאסערעטניא רעייז .חסונ ןכעלמיטסקלָאפ שיּפיט ןוא םטיר ןכעלמיטנגייא רעייז ןיא ןּבעגוצרעּביא ייז יו ,סיצנוק ױזַא טייטשרמפ
 ,* ונבר השמ ןגעוו עדנעגעל יד ,* םירצמ תַאיצי ןגעוו תוישעמ יד טכיזניה
 ןיא בר ןטמירַאּב ַא וצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,םינקז ןּביז ןגעוו השעמ יד

 ,ןטרָאד 1

 ,11 ,ןטרָאד 7
 ,חסַּפ לש יעיבש ןנעװ לטיּפַאק םעד ןיא ,ןטרָאד :
 619 ,ןמרָאד +
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 ןגעו השעט יד .,?ךלמ ןשינַאּפש םעד ןוא ןדיי ןטימ השעמ יד 1 הּכוס

 ןוא (118--112 ,98 ,ןטרָאד) רּתסא ןוא (82--78 ,זזז ,ןטרָאד) תידוהי

 - יי /  .ערעדנַא עליפ

 עלַאער יד ןענייז םעדנעגעל יד יװ טנַאסערעטניא רעקינייװ טינ

 ןיא ןטכַאלפעגנייַא ןענייז סָאװ ,ןּבעל-רעגייטש ןקיטלָאמעד ןופ רעדליּב

 טזייוו רע תעּב ."םימי תדמח,, לעּב םנופ דייר-רסומ ןוא -ףָארטש יד

 תּבש תסנּכח תיּב ןיא ןייז גהונ ךיז ףרַאד ןעמ ױזַא יװ ,ןָא רענייטש ַא

 עשיטעטַאּפ טימ ''םימי תדמח , לעּב רעד ךיז טדנעוו ,רוּפיּכ-םוי ןוא

 עטלוּב עקידעבעל ןיא טרעדליש ןוא םוירָאטידױא ןייז וצ דייר-ףָארטש

 ,לוש ןיא תּבש יצ בוט-םוי ףיונוצ ךיז טמענ םלוע רעד ױזַא יוװ ,ןּברַאפ

 ,ערה-ןושל טקייצרעד ןעמ ,ןטשטָאּפ טרעה ,קיטילָאּפ ןנעוו ןסעומש טריש

 יד וצ ייו, .טרָאק רעד ןיא סָאװ ,ןרעדנַא םנופ רענייא ּפִא טדער ןעמ

 טפור --- "!פָאד ןעעז סָאװ ,ןגיזא יד וצ ייוו ,סָאד ןרעה סָאװ ,ןלעיוא

 -ָאנטע ןקידנטיידַאּב ןופ .5 רעסַאפרַאפ רעמורפ רעד סָאטַאּפ טימ סיוא

 ?'םימי תדמח, לעב רעד ּוװ ,ןלעטש יר ךיוא ןענייז סערעטניא ןשיפַארג

 ןוא -םירוּפ יד ןיא ןליּפש עכעליירפ ןוא ןדַארַאקסַאמ יד ןגעוו טלייצרעד

 - ,4 געט"הּכונח

 רעּבָא ןיא דײר-ּףָארטש עזייּב טימ היכומ רעגנערטש ַא רָאנ טינ

 .רבח רעטנעָאנ ןוא דניירפ רעּביל ַא ךיוא טרעיינ ,''םימי תדמח,, לעּב רעד

 -ורּב רעטּבילעג סייה ןיימ,, ,''רעדורּב ןיימ,, :םיא ייּב טסייה רעזעל רעד

 ילָאג ,עטּבילעג טאג ןופ,, ,'עניימ רעדניק , :םוירָאטידיוא סָאד ;''רעד

 היהש השעמ ,םינקז יפמ יתעמש רשא בר השעמ ךל דיגאפ ;8 ,ןטרָאד 1

 ,"ומע ודיִמלתּו ותכוסב דמולז בשוי היהש אלפומ ברנ

 ידרפסב היהש השעמ :רמוא היה ירומו יבא יֵנֹודאוַו 6 ,װ ,ןטרָאד 2

 םיסמה תובגלו ךלמה רצחב תכלל וחור תא לאה רעיו ,םירפא '| ומשו דחא שיאב

 ," וכו 'וכו ךלמה תדובע לנו

 . 15 'מונ עגַאלײּב עז ,תומילשּב עלעמש עקידנפערטַאּב יד

 תוצוח לכ שארב ןיה לע החוצ לוק עמשנ יכת 2 ,119 || ,"םימי תדמח, 4

 לע תתל םהיארמו םמעט תא ונשיו ,םתעילב תיבמ אצויה לוקל ץראה עקבתו וללוהתי

 תולמש תתופילח היהי םלוכל יכ ריכמ וב ןיאו רחא שיאל ךפהחנ יכ דע הוסמ םהינפ

 םהיניע תוסכ םהינפ לע ונתי םישנה לכו ,השא ילכ ויהי רבג לכ לע יכ ,םישנל ויה

 םעפ םירדע םירדע םיכלוהה ימו יִמ וניבי אלו ועדי אל םוריכי אֹל םהיאור לכ רשא דע

 םוקמ הזיאו םיחבז לש ןמוקמ וחויא רוקחל ובורֲאי הניפ לכ לצא תוכוחרב םעפ ץוחרב

 הנייז ילכ השאו ןווע לכב םירכרכמו םיזחפמ תולוחמבו םיפותב םהל וכליו םכיסנ ןיי

 ונרח לארׂשימ שיא לכו ,םירובנגה יטלש לכב םיניוומ לארשי תונב ולע םישומחו הילע

 ,06-15 ,ןטרָאד ךיּוא עז ,"תונונש ויציחו וכירי לע
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 ןגעוו דייר ענייז ןענייז תוטשּפ רעקיצרַאה טימ לופ ןוא ,!''רעדניק ענעד

 "אב ףרַאד ןעמ ױזַא יו ,תוגהנתה רעמורפ ןגעוו ,ןּבעל שילַארָאמ-ןייר ַא

 טםימ ?ופ ץרַאה ַא טימ ןוא טימענ ןכָארּבעצ ַא טימ זיוה סטָאנ ןטערט |

 ןגעו ןטכַארט ?כיםדוק ףרַאד םרָאױּב רעדעי יו ;הבושּת ןוא הענכה

 ןיא רפס עקיזָאד סָאד זַא ,ןעקנעדעג ייּברעד פרַאד ןעמ .תודחַא ןוא םולש
 -עג ןּבָאה סע ּוװ ,הביבס רעטנערעגפיוא .ןַא ןיא דָארג ןרָאװעג ןּבירשעג
 יבצ-יתּבש .האנש ןֹוא תקולחמ טרעיינ ,תודחַא ןוא םולש טינ טקיטלעוו

 ןּביולג ןשינַאדעמכַאמ םעד ןעמונעגנָא טשרָאקַא ןּבָאה םיברוקמ ענייז ןוא

 ,""לארשי ירבוע , רַאפ ןרָאװעג טרעלקרע ןענייז ''סעקיניבציתּבש , יד ןוא

 סיוא חישמ םעד ןיא ןּביולגנ רעייז ןרָאװעגנָא ךָאנ רעּבָא ןּבָאה עלַא טינ

 ןכָארּבעגסױא תוליהק עליפ ןיא ןענייז ךמס םעד היוא ןוא ,ענרימס

 -יּברַאפ ןיא ןעננאגעגרעּביא זייוורעטרע ןענייז סָאװ ,םיכוסכיס עפרַאש

 סָאטַאּפ ַאזַא טימ רעסַאפרַאפ רעזנוא סע טדער רַאּפרעד טָא .ףמַאק ןטועט
 ,יירענירק ןוא תקולחמ רַאפ טנרָאװ ןוא תודחא ןוא םולש ןנעוו

 לעב רעד ךיז טגָאלק -- ''!וניתולנעמב םולש ןיאש ונל אנ יוא,

 םולש ןייק זנוא ייַּב ןיא סע סָאװ ,זנוא וצ זיא ייוו --- ''םימי תדמח,
 . טימ רימ ןּבָאה דניז רעסיורג רעד רַאפ טָא סָאװ ,זנוא וצ ייוו !ָאטיג

 ערעזנוא רעביא תורצ ןוא ןקילנמוא ליפ ױזַא טכַארּבענ טנעה ענעגייא

 -ירב ,סיוא ךימ עשזרטרעה ..,תולנ ןיא ץלַא ךָאנ ןטכַאמש רימ ןוא ,ּפעק

 ךיא :תֹובָא עטשטנעּבעג טָאג ןופ ןעגנילצָארּפש עקילייה ריא ,עניימ רעד
 סטָאג יװ ןענָאמרעד ךייא ?יוו ךיא ,םימש תַארי עתמא ןענרעל ךייא ליוו

 ןייז ןיא ןעלּפערּפ ןעוט ייז ,רעקלעפ יד ןשיווצ טכעוושרַאפ טרעוו דובּכ

 ןייז ןופ ןרָאװענ ןּבירטרַאפ ןענייז רעדניק ענעגייא סטָאג ןוא ,םוטקילייה

 רעדעי ןוא טיונ רעכעלקערש ןיא ןזיא קלאפ עטלייוורעדסיוא סָאד .,שיט

 טּפשמ סטָאנ סָאװרַאפ ,ריא טסייוו יצ .ןנָאלּפ ןוא תורצ עיינ םיא טגנערּב

 -עדינ ץְלַא ןלַאפ --- יחד לא יחדמ ןעייג רימ סָאװרַאפ ,גנערטש ױזַא זיא

 ןוא טנלע ןופ םי םעד ןיא ןעקנורטרעד ןרעוו רימ ,רעקירעדינ ןוא רעקיד
 עיינ ןייק ןעגנערב טינ לָאז סָאװ ,גָאט רעד ָאטינ זיא סע ןוא ,טיונ

 ןייק זיא סע ?טסּוװעג טינ טָאה גָאט .רעקירָאפ רעד עכלעוו ןופ ,תוינערוּפ

 ,עקידלוש יד ןענייז רימ --- ונעשרה ונחנאו 'ד או קידצ -- זַא ,טינ קפס
 דוריּפ ןוא תקולחמ טקיטלעװעג זנוא ייּב ?ייו ,תאז לכ התיה ונדימו
 .תובבלה

 הנה ,ךנוא םתו התא יחא, :װ"וַאא 205 ,204 ,173 ,,1237/ ,4 ,"םימי תדמח, 1
 דמח ירוחב ןיל ועמש םינב םתאו ןהתא יחא ןכבו ;ךיתבהא םלוע תבהא רשא יבוהא
 ,"ןוילע יבוחא
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 עקילייה ,ךייַא ייַּב זיא --- רעסַאפרַאפ רעד סיוא טפור --- סָאװרַאפ ,

 ןייא .ןופ רעדניק טינ ןעד ריא טייז יצ ?ָאטינ תודחא ןייק ,רעדניק סבקעי

 עודמו ?ןפטשַאּב טָאג ןייא טינ ןעד זנוא טָאה יצ ?רעטָאפ ןייא ןופ ,קלָאמ

 ןשיוצ םולשּב ןּבעל טינ רימ ןלָאז סָאװרַאפ --- ץראּב םידחאל היהנ אל

 -ענ רימ זַא ,ןסעגרַאפ סע רימ ןענָאק יו ?לארשי קלאפ ןופ רעדניק ,ךיז

 ןשיװצ עלעפעש ַא יװ שממ ,רנייפ ערעזנוא ןופ דנַאֿל םניא ךיז ןעניפ

 זנוא ?(שממ םיבאז תובבר יפלא פלֶא ןיב תחא השבככ) ףלעוו ןענָאילימ

 ךָאנ רימ ןקרַאטש ,טנייפ זנוא ןּבָאה רעקלעפ עלַא סָאװ ,קינייװ ךָאנ זיא

 ,רעייפ סָאד תקולחמ רעזנוא טימ ןרעסערגרַאפ ,ךיז ןשיווצ האנש יד

 ,1 "ןרעצרַאפ גָאט וצ גָאט ןופ תונמחר ןָא זנוא טוט סָאװ

 ןפַאש זומ ןעמ --- "תודחאה לארשיּב איצמהלו תויהל חרכומ,

 ערערעמ רעסַאפרַאפ רעד טרזח ללּכ ןקיזָאד םעד --- ןדיי ןשיוװצ תודחַא

 רעטעלּב עקיצרַאה לָאצ עקידװערָאּפש ַא רע טקנעש םיא ןוא ,רעּביא לָאמ

 -נוא ''םימי תדמח,, לעּב רעד טכיירטש -- הֹליחמ , ,רפס ןקיד ןייז ןיא

 יד ייּב אקוד טרעיינ ,דניירפ ייּב רָאנ טינ ןטעּב ןעמ ףרַאד --- רעט

 יד רַאפ ןייז וצ ללּפתמ ףיוא הליפּת ַא טסַאפרַאפ אפוג רע ןוא ,םיאנוש

 . ןייז הבושּתּב ריזחמ ןלָאז ענעי ידכּב ,''לארשי יעשוּפ ,

 -יטסימ ערעדנַא עלַא יו .טרּפ רעקידנגלַאפ בנַא זיא טנַאסערעטניא

 ,חוּכ ןקיטלַאװנ םעד רעטנוא ''םימי תדמח,, לעּב רעד ךיוא טכיירטש ,רעק

 ןרעוו ןּביוהרעד לָאז הליפּת יד רעּבֶא ידכּכ .הליפּת רעד ןיא טקעטש סָאװ

 "רעד , .ךַארּכש רעכעלדנעטשרַאפ ַא ףיוא ןיייז יז זומ ,הנווּכ סיורג טימ

 יבעה טינ םייטשרַאפ סע דע --- רעסַאפרַאפ רעד ןָא טזייוו --- רַאפ

 ןייז ןוא ,טייטשרַאפ רע סָאװ ,ךַארּפש רעד ףיוא ןייז ?לּפתמ רע לָאז ,שיער

 העד זיא -- ךָאד ןעעז רימ , .? "ןרעוו ןעמונעגנָא סיוועג טעוו הליפּת

 -עגרָאפ טרעוו סָאװ ,הניק ןייא טכַאמ באב-העשּת זַא --- ,ףיסומ רבחמ

 ןרעקרַאטש קידנטיידַאּב ַא ,(ךַארּפש-פגנַאנמוא רעד ףיוא) ז"עלּב טנעייל

 תוניס ןעצ יװ ,שִיערּבעה ָאי ןעײטשרַאפ סָאװ ,יד ףיוא וליפא קורדנייא

 ,םלֹוע ןטסָארּפ ץנַאג םנופ םדָא-ןּב רעטושּפ ַא וליפַא , ,"שרוק ןוש5 ףיוא

 ןכַאמנֶא הליפּת רעקיצרַאה ןייז טימ ןָאק ,רעסַאפרַאפ רעד ןָא טזייוו

 עקַאט טלייצרעד רע ןוא .םינוילעה תומכוע יד ןיא םשור ןקיטלַאװג ַא

 ןיא טָאה'ס סָאװ ,''תומשנ עמוטש , יד ןופ רענייא ןגעוו השעמ ַא ייּברעד

 "מיטסקלָאפ,, ענייז ןיא ץרּפ ,5 .י ןעגנוזַאּב ןיישרעדנוװ ױזַא רוד רעזנוא

 ,ײװצ לטיּפַאק ,תועובש ןגעװ רעש םעד ומראד דױא עז ,178 ,ןטרָאד 1

 ,134--123 ,ןטרָאד 2

 אוה תוכבל ןחוב ,ועל ןושלב וחיש זחסונב ללפתיש ףא יכ, : 105 ,ןטרָאד 8

 ,''ד ינפל רבדי המ ןיבמ ןיאב שדוקה ןושלב ללפתהמ רתוי יפמ ףידעו ןיבמ
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 טקרעמַאּבמוא ןוא ,יטש טָאה טָאטש א ןיא ץעגרע .''סעטכישעג עכעל
 ןשטייטרַאפ טנַאקעג םיוק טָאה סָאװ ,דיי רעטושּפ רעמערָא ןַא טּבעלעג
 רעד ךָאנ דלַאֹּב ןוא ,הבוט הבישּב רע זיא ןּברָאטשעג .שמוח השרּפ ַא
 ,טָאטש ןיא דיסח ןקידובּכּב ַא וצ םולח ןיא ןזיװַאּב ךיז רע טָאה הריטּפ
 רעד םיא טנערפ .טנַאה ןיא לרפס ןיילק ַא ןוא ,םיכירכּת ןיא ןָאטעגנָא
 "רב רעד םיא טרעפטנע ?טנַאה ןיא רפס ַא רַאפ וטסטלָאה סָאװ :ריסח
 לָאז רע םיא וצ רע זיא ןעמוקעג ןוא ,למיליהּת ַא רע טלַאה סָאד זַא ,ןגימ
 רעכיג סָאװ ןלָאז ייז ,טָאטש רעד ןופ רעניֹוװנייש עשידיי יד ןענערָאװ ןעז
 ןמז-לּכ םערָאװ ,תושפנ ערעייז ןעװעטַאר ןוא טָאטש רעד ןופ ןפיולטנא
 רע סָאו ,טימרעד ןעוועג ןיגמ ייז רַאפ רע טָאה טבעלעג ךָאנ טָאה רע
 ןיא .םיִליהּת ץנַאנ ןגָאזרעּביא ךָאו עדעי ןרָאי עליפ ןופ ךשמ ןיא טנעלפ
 ,םולש ןיא טצעלעג חליהק עצנַאג יד סע טָאה ןגָאז םיליהּת ןייז ןופ תוכז
 ןפרַאד ,ןצישַאּב ייז לָאז'ס רעוװ ָאטינ זיא ,טיוט זיא רע זַא ,רעּבָא טציא
 ךיסח רעד ךיז טָאה ירפרעדניא .טָאטש יד ןזָאלרַאפ רעכיג סָאװ ייז
 .חליהס רעד ןעוועג עידומ ךיילנ טָאה ןוא קערש סיורנ ןיא טּפָאכענפיױא
 רעד סָאװ ,ןעוועג םייקמ ךיילג ןּבָאה לייט ַא .הנּככ רעקרַאטש רעד ןגעוו
 ,רעּבָא ערעדנַא ,ןרָאװעג ?וצינ עקַאט ןענייז ןוא ,ןליופַאּב טָאה ןנימ"רּ
 עקַאט ייז ןענייז ,םולח סדיסח םוצ ןרעהוצ טלָאװעג טינ ךיז ןּבָאה סָאװ
 ,1 ןעמוקענמוא עֶלַא ןלציל אנמחר

 לייט םעד , ףיוא ןֵא קראטש רעייז רּבחמ רעד טלַאפ רעּבָא רַאפרעד
 ףױא טייצ רעייז ןרטּפ סָאװ ,/!עקידווענעקליווו ןוא םינדמל יד ןופ
 סעּכ סירג טימ .2ךעלטשּפ ןֹוא םישורד עקיציּפש ןוא לוּפליּפ
 סיורג רעייז ןזייוואּב זיולּב ןליוו סָאװ ,סנשרדיילעּב יד ןגעו רע טדער
 -ץָאלק עדליו טימ םלוע םעד ?לּבלבמ ןענייז ייז ;תופירח ןוא תואיקּב
 ,קיטש-ץנוק ינימח ?ּכ ןזייװַאּב ,טנַאװ ַא טימ טגַאװ 8 ףיונוצ ןריפ ,תוישק
 רּבחמ רעד זיא ,עקַאט ןוא .סעקינסוקָאפ ןוא סרעכַאמנצנוק עתמא יד יו
 יד .ןיא ןעמונעגנָא ױזַא ןרָאװעג זיא ?וּפליּפ ןופ ךרד רעד טניז ,ףיסומ
 הרותה דומיל ןופ ןנעוו עכיילג יד טָאטשנָא ןוא ,5 םיצוּביק עשיזנּכשַא
 וצ ןריפ סָאװ ,ןגעוו עטיירדרַאפ ןוא עמורק ףיוא טזָאלעג ךיז ןעמ טָאה
 יִד ןיא ןרָאװעג רעטסניפ-קַאטש עקַאט זיא -- גנודנעלּברַאפ ןוא רקש
 ייז טָאה טגָאיעגנָא ,ייז ןוֿפ טָאנ ךיז טָאה טדנעװעגּפָא ,תונידמ עקיזָאד

 יניבפו תעד יעדוי ונמע ינב תברמ םיבר תחת תאזה הלשכמהוא 209 ,ןטרָאד' 2
 אל ארובה תעידי רקיעבו םילופלפו םישורדה תויפירח רחא םנמז םידבאמ רשא עדיב
 ,'ועדי

 ,תוליהק עשיליױּפ-שמייד יד ָאד םניימ רעסַאּפרַאפ רעד 8
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 ;ןפָארטעג ייז טָאה ךָארּב ַא ךָאנ ךָארּב ַא ,ןרעדנַא ןכָאנ קילנמוא ןייא

 ןּבָאה ןסַאג עלַא רעּביא .ןעמוקעגמוא ןענייז תושפנ רעטנזיוט רעטרעדנוה

 יז ןייז רּבקמ ייז לָאז סע רעוו ןעוועג טינ זיא סע ןוא ,טרעגלַאװעג ךיז ייז

 "רוא ןשיסַאלק םוצ קירוצ טפור ?לּבוקמ ןוא רעקיטסימ רעד טָא ןוא |

 יד טריטיצ רע .לֹּביִּב רעד וצ --- טיײקרָאלק ןוא תוטשּפ ןופ לַאוװק

 םיורג טימ זיא רענעי ּוװ ,2 ןַארוד טַאיפורּפ ןופ תורוש עקידתובהלתה

 ןוא ,שרוקה יבתּכ יד ןופ טייקנייש ערַאּברעדנּוװ יד אילפמ תולעּפתה

 םידמול יד וליפַא זַא ,רעטנוא ייּברעד טכיירטש ''םימי תדמח,, לעב רעד

 ןענעייל גָאט ןדעי בייוחמ ךָאד ןענייז דומלּתה םי ןיא םיאיקּב עסיורג ןוא

 לָאמ ןייא םנטסקינייוו רָאי ןופ ךשמ ןיא ןוא ,םיבותכו םיאיבנ הרוּת

 : | .8 ך"'נּת ץנַאג ןייגכרוד

 -ניא ןקיזָאד םעד ןופ רּבחמ רעטנַאקַאּבמוא רעד ךעלקריוו זיא יצ

 רע ןעוו טלָאמעד יבצ-יתּבש ןיא ןימאמ ַא ןעוועג רפס-רסומ ןטנַאסערעט

 םעד טָאה יבצ-יתּבש יוװ םעדכָאנ ןיוש ה"ד ,4 ןּבירשעג קרעוו ןייז טָאה

 ןיא ןרָאװעג ?גלוגמ זיא ''בקעי יהלא חישמ,, רעד ןוא ןעמונעגנָא טַאלטיא

 רעּבָא ןענייז רימ ,הסונמו קודּב ַא רַאפ סָאד ןטלַאה עליפ ?ידנעפע רעמכַאמ

 ןענַאק ןקירהסיוא ערָאלק ץנַאג טינ עקינייא ןליפַא ןעוו .קּפוסמ םעד ןיא

 -יניבצייתבש , יד וצ הטונ זיא רעסַאפרַאפ רעד זַא ,דשח םעד ןקעוורעד

 זיא קרעװ סָאד רעדייא זַא ,ןעקנעדעג ייּברעד רעּבָא ןעמ ףרַאד ,''סעק

 עכעלטע ןופ ךשמ ןיא תוליחמ ?ונליג ןטילעג סע טָאה ,ןענישרעד קורד ןיא

 ןָאק ;טנעה עדמערפ עליפ ןיא ןעוועגרעּביא ןיא סע ןוא ,ןרָאי רעקילדנעצ

 זייוורעטרע טינ טָאה טנַאה עדמערפ ַא ּביוא ,ןייז רעכיז טינ רעּבירעד ןעמ

 סלַאפנרעי זיא סע .טסקעט םעד טרעדנעעג םימעט זיא'ס עכלעוו סיוא

 ןַא ,טּביױלג סָאװ ,שטנעמ א ,?קיניבצ-יתּבש , א זַא ,ןּביולג וצ רעווש

 לָאז ,חישמ רעטרַאװרעד גנַאֿל ןופ רעד ,לאוג רעד טּבעל רוד ןייז ןיא

 ןיא ןּפַאט עלַא רימ ,רוד טמותירַאפ ַא זיא רוד רעזנוא זַא, ,ןגָאלקַאּב ךיז

 הנישחו איֿבוברע אב ונכשאב הוה לבלוכמה דומיל אב םוימשפ ;70 ,ןטרָאד 1

 םימד ךפשנו וקבודי וידחי רנש לע רבש ,הוה לע הוה ,תורורצ תורצו םלועל הלודג

 הו ןיאו הברהמ טעמ םראשה דע ונרהנש תושפנ םיפלא יפלא המכו רבוק , ןִיאו םימכ

 ." וכו 'וכו הוה דומיל י"עש םא יכ

 249 'ו || 'ב ,עטכישעג רעזנוא עז 9

 ארמגבו הנשמב הרותב לודג אוה וליפא םדא לכ בייח ךכיפלוא 2 ,ןטרָאד 8

 ועבוקל יוארו הנשב 'א םעפ תּוחפל וילע רובעיש םהב ןײעלו רוכחלו ךנתב ןקסע תויחל

 ."םיבותכ טעמו םיאיבנ טעמו הרות םעמ םויו םוי לכל קלח תהל םויו םוי לכב הבוח

 קנו סָאװ ,קרעװ ענײז ײװצ ךָאנ טפָא ץנַאג טנָאמרעד רעסַאפרַאֿפ רעד 4

 "יע רמחמ, ןוא "הזוננ הדמח} :ןרָאװעג םיחעגפיוא םינ רעֶּבָא
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 ןיא) .'רעצישַאּב ןייק ,גיהנמ ןייק ָאטינ זיא'ס םערָאװ ,רעטטניפ רעד

 1 (שפנ בישהל וונידיִּב קיזחמ אלו להנמ ונל ןיאו המ דע עדוי ונתא

 ןסקַאװענפױא זיא סָאװ ,רענױזַא ךָאנ טרפּב ,?בוקס רעדנַא רעדעי יװ

 רעב רעד ךיוא טָאה ,רעקיטסימ רעתפצ יד ןופ העּפשה רעד רעטנוא

 טעּב רע ןוא ,חישמה תַאיּב ףיוא טרַאװעג דלודעגמוא טימ ''םימי תרמח,,

 ונכזו, ,''ץס,, םעד ןרעטנענרעד לָאז רע ,טָאג ייּב תוליפּת עקיצרַאה ןיא

 טרַאװ רע 2 .."וניניע הניזחת ויפיב ךלמ ,שודקה ךחישמ ינפ תוארל

 ףךיז טָאה רָאנ ,ןעמוק טשרע הר ַא ד סָאװ ,הישמ םעד ףיוא ץלַא .רעּבָא

 ...ןעשעג טינ ךָאנ זיא רעדנּוװ סָאד ;ןזיװַאּב טינ ץלַא ךָאנ

 ,154 ,ןטרָאד 1

 .ח"וַאא 275 ,224 ,65 ,ןטרָאד 3



 לטיּפַאק רעטכַא

 רענַאיטַאּבַאס יד ןיא ןעעריא עשיסָאסָאעט יד -- .גנושייטטנַא עסיורג יד

 ןיז .רעקיטסימ סלַא וזודרָאק לאכימ םהרבַא -- ,ןיייח הימחנ -- ,ןויירק

 ןופ םָאג רעד ןוא הנושאר תּביס יד -- . תוהלאה רוס ןינעב בתכ,
 רערירּב יד -- ,גנוגעװַאּב.יבצייתּבש רעד ןגעק -רעפמעק יד -- לארשי

 בקעי -- ,"חרומ יבצנ רעײז -- ,ןּפַאש שירעטכיד רעַײז ןוא םיסנַארפ

 ,ץוּביק ןשידרפס םנופ הדירי יד -- ."יבצ לבונ תציצא ןייז ןוא שַאטרוּפשַאש

 ,רעדילּבױל לָאצ עסיורג יד ףיוא ןזיוועגנָא רעירפ ןיוש ןנָאה רימ

 ןגעוו תוחּבשתו תוליהּת טימ ןעוועג לופ ןענייז סָאװ ,םינומוּפ ןוא םיטויּפ

 ,יבצייתּבש לאוג ןקיטכיל םנופ ,''בקעי יקלא חישמ , םנופ טייקסיורג רעד

 טשיװענּפָא ;הנרדמ עטסכעה יד טכיירנרעד ֿסָאה תובהלתה עשיטסימ סָאד/

 -?גנעלשרַאפ ץלַא .ןכעלגעמ ןוא ןלַאמרָאנ ןופ ןצענערג עֶלַא ןרָאװעג ןענייז

 ןיא ,טניריּבַאל רעד ןרָאװעג זיא רעקידלּפענ ןוא רעטרעטנָאלּפרַאפ ,רעט

 עטגנערטשעגנָא ךעלקנערק יד טלּפַאצענ טפַאהּפמַארק ױזַא טָאה סע ןכלעוו

 -ַאמעגסיוא ןעגנונעפַָאה עטסיזמוא ךרוד ,עטגָאטײװעגנָא יד ,עיזַאטנַאפ

 | | ...המשנ עטרעט

 סרעדנוזַאּב ךיז טָאה רעטנָאלּפענ רעטפַאהֿפמַארק-ךעלסנערק רעד

 ,ןרָאװעג .טליפרעד טינ זיא גנונעפָאה עסיורג יד יו ,םעד ךָאנ טקרַאטשעג

 חישמ ,, םעד ,לאיג ןקיטכיל םעד ןעזעג טָאה קלָאפ סָאד ןעמעוו ןיא ,רעד ןוא

 | .ןעמונעגנָא םאלטיא םעד טָאה -- ''בקעי יהלא

 רָאװעג ןפַאשעג זיא + רעננעהנָא סיבצייתּבש ןופ ןזיירק יד ןיא
 עשיטסימ עגנעמ עצנַאג א  ,רוטַארעטיל עשיפירקָאּפַא עקיטראנגיא ַא

 ןוא ןייא טימ ןעגנורדענכרֹוד עלא ןענייז סָאוװ ,תואלפנ-ישעמ ןוא תודגא

 טָאה סָאװ ,חישמ ןקינירטּפָא םעד ןלעטשסױרַא :ץנעדנעט רעּבלעז רעד

 רעד חישמ ,הישמ ןקידנדייל םעד סלַא--ןעמונעגנָא הנומא סדעמכַאמ

 ,תונויזּב ןֹוא םירוסי עטסערג יד הבהאּכ ןָא ךיז ףיוא טמענ סָאװ ,''שודק ,,

 .1 ..,קלָאפ ןצנַאג םנופ דניז יד ראפ ןייז וצ רּפכמ ידכּב

 םעד ןופ "?לארשי ינבל ןורכו, ןרַאומעמ יד ןענייז םכיזניה רעד ןיא שיּפיט 1

 יַאֹב רעד ךיוא ןוא (69--41 ,"יכצ יתּבש ינינעפ) וציראמ ןושרג ןּב ךורג רענַאיטָאּכַאס

 ."יבצ תוערואמ, רעטנַאק
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 םימחר טימ ל?ופ טייז ןוא תמא םעד טכוז סָאװ ,עלַא ריא ןסיוו טייז,

 -ַאפרַאפ רעטנַאקַאּבמוא רעד סיוא שיטעטַאּפ טפור --- לארשי קלָאפ םוצ

 זַא ,ןסיו עלַא טייז --- 'אתונמיהמד אתודהפס,3 טאלבינולפ םנופ דעס

 ןדאלעגניֵא אוח'ךוחּב טָאג טָאה חסּפ לׂש יעיבש ןופ טְכַאנ רעד ןיא

 טנניוט 12 ןופ גנוטײײלנַאּב ןיא חישמ ןקילייה ןוא ןקיטכיל רעזנוא

 אוח-ךורּב טָאנ .טצעזעגפיורַא ןיורק ַא ּפָאק ןפיוא םיא טָאה ןוא ,םיכָאלמ

 סָאװ ,תֹובָא יד --- םלועה תובָא יד הדועס רעד וצ ןדַאלעגנייַא ךיוא טָאה

 טלעטשעג ה'בקה טָאה הדועס רעד תעשּב .טלעוו יד ךיז טציטש ייז ףיוא

 ךָאנ ךיז טניפעג סָאװ ,דניק סָאד זַא ,ןיד רעד זיא יו :עגַארפ עקידנגלָאפ

 -עג סיורג ןוא קראטש ױזַא ןיוש זיא ,רעטומ רעד ןופ םירעדעג יד ןיא

 ---ךיוּב ןיא רעטומ רעד טגָאלש ןוא סיפ יד טימ טעוועקירּב סע זַא ,ןרָאוװ
 ןעמ ףרַאד :טרעפטנעעג תֹובָא יד ןּבָאה ?דניק ַאזַא טימ ןעמ טוט סָאװ

 ןייז טינ לָאז רע ידכּב ,ןטפערק ענייז ןכַאװשּפָא ,ןרענעלקרַאפ דניק סָאד

 ייברעד זיא ןדירפוצמוא ןוא רעטסניפ ,ןפיוטש וצ רעמ סיפ יד טימ חוכּב

 ךיילג ךָאד טָאה רע :חישמ רעד ,רַאה רעזנוא ןופ ןטכיזעג סָאד ןרָאװעג

 סָאװ ,לארשי קלָאפ ןפיוא שינערעהוצנָא ןַא זיא סָאד ,זַא ,ןענַאטשרַאפ

 רעזנוא טָאה .ןכעוושרַאּפ דובּכ ןייז ןוא ןסיױטשּפָא ,חישמ םעד ,םיא טוט
 ןיא רשפא ,דניק םעד ןופ רעטומ יד ןגערפ ףרַאד ןעמ :טרעפטנעעג רַאה

 לָאז דניק סָאד יּבַא ,ןסיוטש ןוא ןנָאלש סרניס םנופ ןדייל וצ הצורמ יז

 -ַאטשרַאפ תֹובָא יד טלָאמעד טשרע ןּבָאה ?קרַאטש ןוא ןייש ןעמוקסיורַא
 רעזנוא טשטנעּבעג ייז ןּבָאה ,לארשי קלאפ ןגעוו ךיז טדער סָאד זַא ,ןעג
 ,רעגרָאזרַאפ-סקלַאפ וד ,ןייז וטכלָאז טשטנעּבעג :טגָאזעג ױזַא ןוא רַאה

 ,1 ''...!רעיירט וד רעטכעוו וד ,ןייז וטסלָאז טשטנעּבעג
 עשייבצייתּבש יד ןיא זיא ? "לבּבורז,, שרדמ רעטלַא רעד וליפַא

 טלָאזעג ןּבָאה סָאװ ,ןטנַאירַאװ עיינ טימ ןרָאװעג טרעכיײרַאּב ןזיירפ
 ןפַאשעג זיא סע .חישמ רעתמא רעד עקַאט זיא יבצייתּבש זַא ,ןגָאז-תודע
 טּפירקסונַאמ-'?בּבורז ,, םענעטעמרַאּפ ןמלַא ןֵא ןיא זַא ,הדנַא ןא ןרָאװעג
 עצנַאג טסאפעג טָאה ?בּבורז :?לבּבורז תאובנ,, עקידנגלָאפ ךיז טניפעג
 וצ ןעמוק לָאז רע ,ןורטטמ ךאלמ םעד ןרָאװשַאּב טָאה ןוא .געט קיצרעפ
 זיא סָאװ ,םדָא-ןּב :טגערפעג ןוא םיא רַאפ ןזיװַאּב ךיז ןורטמ טָאה .םיא
 ןעוו --- תואלּפה ץק יתמ , :טרעפטנעעג לבּבורז םיא טָאה ?גנַאלרַאפ ןייד
 -טנעעג ןורטטמ םיא טָאה ''?רעדנּוװ עפיורג יד ןופ םייצ יד ןעמוק טעוװ
 טָאה ''!ןסיוו טינ םיא טסרָאט וד ,דוס רעד ןּביילּב זומ ןגרָאּברַאפ , :טרעפ
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 רעפטנע ןּבלעז םעד ץלַא טָאה רע רָאנ ,געט קיצרעפ ךָאנ טסַאפעג לבּבודז

 ,ןעוועג הלגמ םיא רַאפ ןורטטמ טָאה לָאמ ןטירד ןכָאנ טשרע ,ןגָארקעג

 -נַאװצ םעד ןשיװצ טנזיוט ןטסקעז םנופ טרעדנוהרָאי ןטפניפ ןיא זַא
 ,ןזײװַאּב ךיז חישמ טעוװ ,חישמה הלגתי --- רָאי ןטסקיסיירד ןוא ןטסקיצ

 "ּפִא ךיז רע טעװ ךָאנרעד רָאנ ,ןָאט הבושת סיורג טעװ לארשי קלָאפ סָאד

 רע זַא ,גנַאלק א ןרעוו טיײרּפשרַאפ טעװ סע לייוו ,חישמ םנופ ןדנעוו
 .טעוו רע ןעוו וליּפַא חישמ רעתמא רעד רע זיא ךָאד .טרמשעג ךיז טָאה
 ,1 (רבדה תויהל ךירצ ןכ יכ) ןייז סע ףרַאד ױזַא םערָאװ ,ןדמש ךיז

 ,ענױזַא ךיוא  ןעוועג רעּבָא ןענייז ןזיירק עשִייבצ-יתּבש יד ןיא
 ןיוש ןּבָאה רימ ,דוד ןּב חישמ זיולּב טינ ןעזעג יבצייתּבש ןיא ןּבָאה סָאװ

 טָאה ומירּפ ?אומש רַאטערקעט-טּפױה סיבצייתּבש יו ,4 ןעזעג רעירפ
 ןעמָאנ םניא תוליהק עשידיי ערעסערג עֶלַא וצ זורכ א טקישעגרעדנַאנופ

 ךיוא טסייח רעכלעוו ,יבצ-יתּבש ''לארשי ומע לאוגו בקעי יהלא חישמ , ןופ
 טינ זיא יבצ-יתּבש ,''לארשי יהלא 'ד ?ש ורוכּב ןּבו ןדיחי ונּב , םיא ייּב
 עכעלטעג יד --- ךיוא זיא וע דוד ןּב חישמ ,ישי עזנמ רטוח --- רָאג

 יי ..הניכש םמָאג ןופ גנוקעלּפטנַא עכעלרעּפרעק יד ,תוליצַא

 ןענָאק זנוא ןלָאז סָאװ ,ןלעווק עקיטיינ יד רעדייל זנוא ןלעפ סע

 -זעיגילער עקיטרַאנגײא יד ןנעוו דליּב ווישקעֹיּבֶא ןוא קיטכיר א ןבעג

 רענַאיטַאּבַאפ יד ןיא טלסיװטנַא ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןעגנויושנֶא עשיטסימ

 גנוגעװַאּב ענעפורעגסיורַא םיא ןופ יד ןעוו ,רמש סיבצדיתבש ךָאנ ןזיירק

 ,רעטקַארַאכ ןשיטילָאֿפשיטסימ-לַאנַאיצַאנ ןטיירב ריא ןרָאװעגנָא טָאה

 -קעס יד .ןעמרָאפ עשיטנַאטסעסיגנע ענעּפמורשעגפיונוצ ןעמונעגנָא ןוא
 ןטימעגסיוא ךעלגעמ טייוו יװ ןּבָאה ,,'סעקיניבצײתּבש,, יד ,ןטנַאט

 ןגָאזסױרַא ייז ןגעלפ ןעננּויױושנָא ערעייז ,ןעגנוטערטסיױרַא עכעלטנמע

 ,ןרָאי יד ןיא .ןשינערעהוצנָא ןוא םיזמר טימ זיולב ,טייהרעטלעטשראפ

 ,סעסיניבצ-יתּבש , יד ףיוא תופידר יד טקרַאטשעג ךיז ןּבָאה סע ןעוו |

 -רַאפ ןוא טנערּבעג הדמתה סיורג טימ םישמש ערעייז ןוא םינּבר יד ןּבָאה

 רעד ןלַאפעג זיא סע עכלעוו ףיוא ,ןדי-בתּכ ןוא םירפס יד עלַא טקיליט

 ןייא .תוסרוקיּפַא רעשַייבצײתּבש עימ טקעמשעגנא ןענייז ייז זַא ,דשח

 סיבציתּבש ןופ קפסיילב טמַאטש סָאװ ,קרעוו שיפָאזָאליפ-שיטסיט

 רעד ןיא זיולּב ןרָאװעג טיהעגפיוא זיא ,''אתונמיחמד אזר,, ,םיברוקמ
 טסירוטנַאװַא ןקיטכעדראפ רעייז ַא ןופ עיצַאטערּפרעטניא רעזָאלטנַאלַאט
 זוע,, ,עיצַאטערּפרעטניא עקיזָאד יד ךיוא ןוא .ןוייח חימחנ רעלדניווש ןוא
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 240 ןדי יב רוטַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 קיסיילפ ױזַא גנוגעוושּב-יבצ-יתּבש רעד ןופ רענגעק יד ןּבָאה ,'"םיחלאל

 ,ןתואיצמהירקי עטסערג יד ןופ טציא זיא קרעוו סָאד זַא ,טמַארעגסיױא

 סנוייח טימ זיולּב ןצונַאּב ךיז טייקכעלגעמ יד טָאהעג ןּבָאה רימ  ןוא

 1 ''םיהלאל זוע,, ןופ נוצסיוא רעטצריקעג ַא ןזיא סָאװ ,''אדוחיד אזר,

 -ייוצ רעד ןיא טשרע טכעלטנפערַאפ ,טנעמוקָאד רעקיצנייא-ןייא זיולּב

 ןיא טכיל ?סיּב ַא ןיירַא טגנערּב ,טרעדנוהרָאי ןקירָאפ םנופ טפלעה רעט

 םורַא ,טיּבעג ןטשרָאפעגסיוא קינייװ ךָאנ יוזַא ,ןלעקנוט ןקיזָאד םעד
 עניוזַא רעטנָאלּפענ םעד טרעסערגרַאפ קידנטיידַאּב ךָאנ ןּבָאה סע ןכלעוו

 *ייזנייא ערעייז טימ ,ןדמע בקעי יו ,רעסערפ-רענַאיטַאּבָאפ ןוא םיאנק

 ,ןזיווענפיוא רעטשרע רעד טָאה ץערג .ןעגנוקידלושַאּב ןוא ןלַאֿפנָא עקיט

 -ערעטטיא ץנַאג ַא טימ ןרנוּבראפ גנע זיא טנעמוקָאד רעקיזָאד רעד זַא
 .וזודרָאק (לאונימ) ?אכימ םהרבַא ,טייקכעלנעזרעּפ רעטנַאס

 ןוא שַאטרוּפשַאש בקעי יוװ רענַאיטַאּבַאסײטנַא ענעסיּברַאפ ענױזַא
 ןוזודרָאק ןרעדליש ? 'שדוק תבירמ ,, טעלפמַאּפ םנופ + רעסַאפרַאפ רעד
 -עג, ןוא 4 (רקש ?םוט ער שיא) ''רעלדניווש ןקיטכעדטרעדינ , ַא יװ
 ךוד זַא ,ןיילַא ךיז ןופ ךיז טייטשרַאפ סע .5? ''חידמו תיסמ ןכעלרעּפ
 ,""לבונ,, א ןוא עשר ַא ןעוועג זיא וזודרָאק זַא ,טנקסּפעג ךיוא םָאה אנהַּכ
 ןקיזָאד םעד טנידרַאֿפ עקַאט טָאה יצ ,קפס ןיא קרַאטש רעּבָא ןענייז רימ
 ןוא עקידנכוז קידנעטש ,עקִיורמוא-קיטראנגייא ַאזַא ןיד-קסּפ ןגנערטש
 יַאמ רעשיזענוטרָאּפ ַא ןופ דניק א  ,וזודרָאק יוז רוטַאנ עקידנשרָאפ
 ןיא ןרָאי עגנוי ענייז טכַארּברַאפ ושודרָאק ?עוגימ טָאה עילימַאפ-ןענַאר
 ,רעקיטסולסנּבעל ,רעכעליירפ ַא .ןיצידעמ טרידוטש טָאה רע ּוװ ,עינַאּפש
 ןּבעל קיניזטכייל ןוא זָאלגרָאז ַא וזודראק טריפ ,ץיוו ןקידלדורּפש טימ
 -נעפ יד רעטנוא ןעננוי-בעל עניױוזַא ךָאנ עינַאּפמאק ַא םימ טכַאנ ייּב

 םוש ןיק טָאה ,םישורד ןופ גנולטַאז ַא , הימחנ ירבדע קרעװטּפױה םנוייח 1
 ךילגעממוא זיא ײרעדױלּפ רעקילײװגנַאל ןופ םי םעּד ןיא ןוא ,טינ םרעװ ןשירַארעמיל
 ,קנַאדעג ןלעניגירַא זיא'ס ןכלעװ ַא ןעמוקַאּבסױרַא

 ,ןָא ןײלַא טזייװ ,ןהּכ יהילא ,רּבהמ רעד לייוו ,סרעסַאּפרַאפ יד -- רעקיטכיר 2
 םעד טָאה שריטקַאדער ןוא ןאמור קחצי ןופ קרעװ שימעלָאּפ ַא םצונענסיוא טָאה רע זַא
 ,ןאמור בוט.םוי "שדק תנירממ
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 סוזודרָאק ןיא רָאפ טמוק גנולצולּפ ןוא .1 ןעמַאד עגנוי ענייש- ןופ רעטס

 רערורּבכ ןרעטלע !ייז טימ ןעמַאזוצ ,יֹוניש רעטרַאװרעדמוא ץנַאג ַא ןבעל

 יירּב עדייּב ּוװ ,עילַאטיא ןייק עינַאּפש ןופ ןפָאלטנַא רע ןזיא * ודנַאנרעפ

 טציא ןיוש טסייה סָאװ ,לעונימ ,םוטנדיי םוצ ןטָארטעגרעּביא ןענייז רעד

 ןוא ''הרוּת לש הלהאּב, טציז רע ,הבושּת-לעּב ַא טרעוו ,לאכימ םהרבַא

 זַא ,הדמתה ַאזַא טימ רוטַארעטיל ריא ןוא ךארּפש עשיערּבעה יד טנרעל

 ערעיונעג טלמַאזעג רעטשרע רעד טָאה סָאװ ,ץערג רעקירָאטסיה רעד

 -טכייל רעד טָא זַא ,ןייז היזומ זומ ,וזודרָאק ןגעוו תועידי עשיפַארגָאיּב

 ןופ רעטסנעפ יד רעטנוא ןדַאנערעס ןעגניז טנעלפ סָאװ ,ידנעד רעקיניז

 -ַאֹּב רעמ ליפ ןעוועג ליטס ןשַיערּבעה ןיא זיא ,ןטייהנייש רעדירדַאמ יד

 רע טעדניירפַאּב ָאנרָאװיל ןיא .טייצ ןייז ןופ םינּבר ךס א יװ ,טנוװַאה

 טימ םיא טנעקַאּב רענעי ןוא ,םיברוקמ סיבצייתּבש ןופ םענייא טימ ךיז

 ףיוא טכַאמ טלעווהלּבק עשיטסימ יד ."רמסנה תמכח,, ןופ תודוס יד

 םיא רַאפ ךיז ןקעלּפטנַא טכַאנ ןיא טכאנ .םשור ןקיטלַאװג ַא ןוזודרָאק

 ןיוש ןיא "ץק , רעד זַא ,תואיבנ טגָאז רע ןוא ,'ןשינעעז עקיטכיל ,

 "עג טָאה וזודרָאק .?לאוג רעד חישמ ןעמוק טעװ רלַאּב ןוא טנעָאנ

 ףיֹוה םייּב רָאטקָאד סלַא טלעטשעגנָא ןעוועג זיא רע ּוװ ,ילָאּפירט ןיא טּבעל
 טלעוװו רעצנַאג רעד רַאפ ןפָא טָאה יבצ-יתּבש תעּב ,אשַאּפ ןקיטרָא םנופ

 ןרָאװעג זיא וזודרָאק .'בקעי יהלא חישמ,, רעד ןיא רע זַא ,טרעלקרע

 ןגנוגעװַאּב-יבצ-יתּבש רעד ןיא סרָאטַאטינַא עטכשיגרענע יד ןופ רענייא

 רַאפ אפונ ךיז ןוא דוד ןֹּב חישמ רַאפ טרעלקרע רע טָאה יבצ-יתבש םעד

 ךיוא דיסח רעיירט סיבצ-יתּבש ןּבילבענ ןיא רע .+ םירפא ןּב חישמ

 ךיא טָאה רע ;ןטָארטעגנרעביא םאלסיא םוצ טָאה רענעי יו םעדכָאנ

 םוש ילב המלש הנומאב ןימאמ נא, :ןּבירשעג רעדורּב ןייז טלָאמעד

 טגנערב רע .'ה"רי יבצ יתבש אוה יתיֿמאה חישמה יכ קפסו קופקפ

 ,5 טנָאועג תואיבנ ךָאד טָאה סָאװ ,איבנה היעשי ןופ תויאר ייּברעד

 הלחתה רעד ןיא טעװ ,ןוילע יכאלמ יד ןופ רעכעה זיא סָאװ ,חישמ זַא

 לבנו רונכבו חואתה ןסרל חלושמ ..תיהש דרפסב, :;45 ,"יבצ לבוג תציצא }

 ."והומכ םיחלושמ םע תולילב דירדַאמ ריע תוצוחב

 רָאטקָאד ןוא רעקנעד סלַא ןוא ,קחצי ןעמָאנ ןשיריי םעד רעטעּפש ןעמונעגנָא 2

 ,145 ווא (1672 ,קידענעװ) תמוספסקהו8 11064 קרעװ ענייז םימ ןעװעג םשיהנוק ךיז

 .(1679 ,םַאדרעטסמַא) ט93 08/ט1ו0345 646 1245 116016257

 ,(92--87 ,"יבצ יתּבש ינינע,) רערורּב ןייז וצ ווירּב ןטנַאסערעטניא סוזודרָאק עז 9

 ןוא "שדק תבירמ, םעלּפמַאּפ ןטנָאמרעד רעירפ םעד עז םעד ןגעװו תוכירַאנ 4

 ,(1785 ,ועיקלָאשו) "תוצמח הלא רפס, סויגה השמ
 זיי

 43 ,נ"נ ,היעשי ט



 451 ןריי ויִּב רומַארעטיל רע ד ןופ עטכישענ יד

 רימ ןוא -- ונחנאו ילוח עודיו תובואכמ שיא ,םישא לדחו הזבנ, ןייז
 ,טנכערעג ןּבָאה רימ ,םיהלא הכומ עוגנ וחונבשח ,ןשטנעמ עקיטביזצרוק
 רימ ןוא ,טָאג ןופ רעטפָארטשעג ַא ,ןשטנעמ ןופ ףרּוווסיוא ןַא זיא סָאד זַא
 סָאד ,רניז רעזנוא ךיז ףיוא סע רע טגָארט סָאד זַא ,ןפיירגַאּב טינ ןעוט
 טפָארטשעג טרעוו ןוא ,ןדנּוװ ןוא ןדייל ערעזנוא ךיז ףיוא סע רע טמענ
 ! ."טייקיטכעלש ןוא טייקיטשינ רעזנוא רַאפ ,עלַא זנוא רַאפ

 ,רענרער רעלופטנעלַאט ַא ,גנודליּב רעקיטייזליפ טימ שטנעמ ט
 םיזרכ ןוא תושרד ךרוד טריטיגַא עיגרענע סיורג טימ וזודרָאק טָאה
 -עג ךיז ןּבָאה'ס ןעוו ןוא ;עקירפא-ןופצ ןיא תוליחק עשידיי יד ןשיווצ
 -ַאב םינבר יד ןּבָאה ,רעגנעהנא םיבצ-יתּבש ףיוא תופידר יד טקרַאטש
 ענייז ןּבָאה ןוא ,ודרָאק ןכעלרימרעדמוא םעד טפרודעג סרעדנוז
 -ַאכ םעד ןגעו .? ענרימס ןיא טנערּברַאפ ךעלטנפע םיזורכ ןוא םיבתּכ
 ףידנַאב ַא ןבעג זנוא ןָאק םיבתּכ עקיזָאד'יד ןופ טלאהניא ןוא רעטקַאר
 -ןַאל א זיא סָאד ;ןרָאװעג טיהעגפיוא.קילעפוצ זיא'ס סָאװ ,ייז ןופ סנייא
 םעד טקישעג טָאה וזודרָאק סָאװ ,"תוהלאה דוס ןינעּב,, ווירּב רעג
 זנוא טנַאקַאּב טעּברַא עקיזָאד יד 2 סעגָאפ יד לאומש רענַאיטַאּבַאס
 ךיוא זנוא םיִג טרעיינ ,ןילַא םענַאּבטלעװ סוזודרָאק טימ רָאנ םינ
 ןּבָאה סָאװ ,ןעגנומערמש עשימָאזָאליפ-שיטסימ עיינ יד ןגעוו ףירגַאּב א
 .ןזיירק עשייבצ-יתּבש יד ןיא טקיטלעוועג

 סָאװ ,הריריא לּבוקמ רעד ױזַא יו ,+ ןזיוועגנָא רעירפ ןּבָאה רימ
 ,רוטַארעטיל רעשיגָאלָאעט-ךעלטסירק רעד ףיוא ןרָאװעג ןגיוצעגפיוא זיא
 -ַאּב סָאד ,''תישארּב חשעמ , יד זַא ,ןכָארטשעגרעטנוא סרעדנוזַאּב טָאה
 טנָארט עכלעוו ,(גנולארטשסיוא) הליצַא רעקיצנייא ןוא ןייא '!טפוסד-ןיא, םעד ךרוד ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ זיא ,ןצנעטסיסקע ןוא ןטלעוו עלַא ןופ ןפַאש
 רעכעלטעג רעד -- '!םלענה לבש ,, ךיוא רעדָא ,'ןומרק םדא,, ןעמָאנ םעד
 / עלעטש עשיטסירעטקַארַאכ יד טכַארּבעג ךיוא טרָאד ןּבָאה רימ .* קנַאדעג
 ייוצ עטשרע יד ןופ טרוּבעג יד -- ""ןיּפנַא ריעז,, רעד ךָאד זיא סָאװ ,!אשידק תוכלמ,, רעד רַאֿפ טלעצעג סָאד ,הניכש רעד רַאֿפ טרָארר רעד --- רעטייווצ רעד זיא ,,!ףוס-ןיא,, םנופ 5ּפמעט רעד זיא רעטשרע רעד תעּב .ןשטנעמ ןשידרע םעד ןוא (יהלאה םדאה) ןשטנעמ ןשלמיה / םעד ןשיװצ ךיילגראפ רעד טריפעגכרוד טרעוו סע ּוװ ,ןהריריא ייּב

 ,(89--88 ,ןטרָאד) ווירּב ןטריטיצ ןּבױא םעד עו 1
 ,(1870 ,עּבַאנסױא) 68 ,"תואנקה תֹרֹוּתע .עז 2
 ,401 'ז ,ןביוא עו 3 ,103--100 ,71--63 ,1865 ,ןיוו ,"שרדמה יב, ןיא לירּב ,ג ךרוד םכעלשנפערַאּפ 8

 ,405  'ו ברא עו 5 '
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 גרעּבניצ .י ר"ד

 -קַא םעד ןופ לָאוװקרוא ןוא רעטָאפ םעד -- '"'אּבַא, םעד :"'ןיפוצרפ ,

 ןוויסַאּפ םנופ דוסי ןוא רעטומ רעד --- "אמא,, רער ןוא ,ןכעלנעמ ןוו

 לָאּבמיס רעטרעּפרעקרַאפ רעד ,רעטערטרַאפ רעטסכעה רעד ןוא .ןכעלּבייװ

 רעד זיא --- "'אשידק תוכלמ , ןופ טלעצעג םעד ,ןשטנעמ ןשידרע םעד ןופ -

 -פָאהעג רעד ןעוו זַא ,ןרעדנווו טינ רַאפרעד ףרַאד סע ...חהישמ רעקיטכיל

 טָאה ַארַאּפסַאיד רעצנַאג רעד רעּביא ןוא ,ןרָאװעג חלנתנ זיא חישמ רעט

 ---'!יבצ-יתּבש ,חישמ רעײַא ,ךיא,, :ףורסיוא רעשינחצנ רעד ןגָארטעצ ךיז

 ,ענױזַא ךיוא ןענופעג םיברוקמ ןוא רעגנעהנָא ענייז ןשיוװצ ךיז ןּבָאה

 -צָארּפש םעד, זיולּב טינ ןעזעג ענרימס סיוא חישמ םעד ןיא ןּבָאה סָאװ

 םעד ןופ ''שובל ,, ןכעלרעּפועק םעד ךיוא טרעיינ ,"זיוה סדוד סיוא גניל

 . "אשידק תוכלמ , ןוא "'ןיּפנא ריעז,, ןשלמיה

 עקיזָאד יד ןופ רענגעק רעגעדײשטנַא ןַא ןעוועג זיא וזודרָאק

 רעננעהנא עסייה ןענופעג ןּבָאה ייז זַא ,הדומ רעּבָא זיא רע ;ןעגנּויושנָא

 םִא .יבצייתּבש וצ ןטסטנעָאנמַא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,יד ןשיווצ דָארנ

 רעשיטסימ רעד רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג זיא םיברוקמ עקיזָאד יד ןשיווצ

 עקיטנַאקטקעז עטרעּפרעקרַאפ יד זיא יבצייתּבש חישמ רעד זַא ,קנַאדעג

 םעד ןיא תוא ןטירד םעד ןופ םרָאפ עכעלשטנעמ יד ,"תראפת,, הריפס

 ,ענױזַא ךיוא ןענופעג וליפַא ךיז ןּבָאה סע .*?,היוַהד ָ) שרופמה םש

 עכעלשטנעמ ןִא טמענ .,לֹוכיִבּכ ,ה"'ּבקה רעד זַא ,טהעלקרע ןּבָאה סָאװ

 סָאד , .* יבצייתּבש חישמ וצ ךעלנע זיא םינּפ רּתסלק ןייז ןוא ,ןעמרָאפ

 עקיזָאד יד זַא -- ,סעּכ טימ סיוא ושודרָאק טפור --- ,ןטיײטַאּב ליוװ

 טָאה סע .(הולא ילּב וראשנו) "'ןרָאֿפרַאפ טָאג ןצנַאנ ןיא ןּבָאה ןשטנעמ

 רענעטלַאשרַאפ רעד, םיא טפור .וזודרָאק ,רענייא ןענופעג וליּפַא ךיז

 "רַאפ טָאה רע :רעטייוו ךָאנ ןעגנאנעג זיא סָאװ ,"ןאכוד ?ארשי בקעי

 טריגער ןוא ןכייה ענייז ןיא טרעדנוזעגּפָא ךיז טָאה ה"ּבקה זַא ,טרעביז |

 סנַאכוד ןוא .יבצ-יתּבש טציא טמענרַאפ טרא ןייז ;טלעװ יד טינ רעמ

 + רעגנעהנָא עליפ ןענופעג סָאה ,וזוררָאק .טרעכיזרַאפ ,העד

 ןוירק עשינַאיטַאּבַאס עקיזָאד יד יב זיא "אשידק תוכלמ, קורדסיוא םהריריא 1

 ,"אשידק א פ למ, ןיא ןרָאװעג לגלוגמ

 שרופמה םש םנופ תוא עטירד סָאד זיא ,םעטסיס רעשיטסימ סי"רַא םעד םיול 2

 .(23 ,19 ,14 ,"אדוחיד אור :עז) "ןיּפנא ריעזא םנופ לָאצמיס רעד

 * הרימא םע ובשי םילודגה םימכחה ראשהופ ;65 ,1865 ,"שרדמה תיִּכ עז 8

 ."ול המוד ראופמ דהא רוחּב אוה ה"בקהש םהל רמא ףוסכלו עמוש רנות ךלטהו

 ץ"שו ליעל קלתסנ ה"נקהש םיברב הטשפתנש הנממ הלודג דועוא :ןטרָאד 4

 יד ןשיװצ ןענופעג העד עקיזָאד יד םָאה רעגנעהנָא עליפ םרעדנוזַאּב ."ומיקמב הלע

 .עקינָאלַאס ןיא- םילבוקפ

 יורוה םורי ונכלמ וננודא ןופ תוביּת ישאר -- ה"רימא *
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 -טָאנ עכלעזא סָאװ ,טכַארּבעגפיױא ןוזודרָאק טָאה ץלַא ןופ רעמ
 רעוו (םיא ייּב טסייה סע יװ ,'אוש תונויזח,,) ןעקנַאדעג עכעלרעטסעל'
 ,טרעכיזרַאפ ןעמעלַא טָאה ןעמ ןוא ,ןעמָאנ סיבצייתּבש ןיא םײרּפשרַאֿפ
 -רַאפ ,רעּבָא זיא סָאד .ליומ ןגייא ןייז ןופ טרעהעג ץלַא סָאד טָאה ןעמ זַא
 זייוודניס ןופ זיא ןַאמ רעקיזָאד רעד , םערָאװ ,בזּכו רקש ,וזודרָאק טרעכיז
 (יבצ-יתּבש) רע זַא ,תודע ןגָאז עלַא ןוא ,שודקו דיסחו קידצ ַא ןעוועג ןָא
 ןוא דומלת םוצ טקעּפסער ןטסערג ןטימ ןטלַאהרַאפ קידנעטש ךיז טגעלפ
 -ע5 עתמא ענייז ןעוועג ןענייז םיארומאו םיאנּת יד ןוא ,םישרדמ יד וצ
 ,""רוסה תמכח רעד ןיא רעזייווגעוו ןוא רער

 -ענגיפ ןוא עשלַאפ , עקיזָאד יד ּפִֶא טפרַאװ וזודרָאק יו םעדכָאנ
 ןסעגָאפ יד וצ ווירּב ןייז ןיא ןענעקַאּב ךיוא רע טוװּורּפ - ,! "'תועד עשיר
 טלעטש וזודְרָאְס .םענַאּבטלעװ ןשיפָאזָאליפדזעינילער םענעגייא ןייז טימ
 תוהמ ןקיטלּפָאד םעד ןגעוו ּפיצנירּפ-דנורג סָאריאודורוק ףיוא לכ-"םדוק ךיז
 "םינומיר סדרּפ, לעב רעד ױזַא יו ? ןיוש ןסייוו רימ ,תוריפס יד ןופ
 ;תוריפס יד ןופ תוהמ ןתמא םעד ןגעוו חלַאש עּברַאה יד טרעפטנערַאפ טָאה
 רעדָא * ,(תומצע) ןצנעטסיסקע עקידנעטשּבלעז ,ערעדנוזַאּב ייז ןענייז יצ
 ,עיצאנַאמע רעכעלטענ רעד ןופ םילּכ סלַא ןטכַארטַאּב זיולּב ייז ףרַאד ןעמ
 ס5לא :ןטקנוּפדנַאטש ייווצ יד ןשיווצ הרשּפ ַא ןכַאמ םווורּפ ָאריאודרוק
 ,עשימַאניד תוריפפ יד ןעגייז (תוליצַא ,עיצַאנַאמע) גנולַארטשסיױא סטָאנ
 טײהטַָאג רעד ןיא ןעמַאזוצ עלַא ךיז ןקיניײרַאפ סָאװ ,ןטפערק עקידנפַאש
 ,חמשנ יד ךיוא רעּבָא ןענייז ,תוריפס יד ,ייז ;תודחַא רעקידנעטשלופ ןיא
 ,'םיִלּכ , יד טָא ןופ ,שובל ןכעלרעסיוא רעייז ןופ טפַארק עקידנגעװַאּב יד

 עדעי ןענעכייצַאּב רימ עכלעוו טימ ,ןעמענ יד ןופ סרעגערט יד ןענייז סָאװ |
 עכעלרעסיוא ןוא ''םילּכ , יד ,ייז עקַאמ ןענייז סָאד ןוא .רעדנוזַאּב הריפס
 עכעלדנע ןיא גיוא סנשטנעמ םעד רַאפ ךיז ןקעלּפטנָא סָאװ ,'םישובל ,
 םעד ןגעװ קנַאדעג סָאריאודרוק םעד טא .ןעמרָאפ עכעלרעּפרעק ןוא
 עגונּב ךיוא סיוא וזודרָאק טצונ תוריפס יד ןופ רעטסַארַאכ ןקיטלּפָאד
 הּביס יד ,יז ךיוא .אפונ טײהטַאנ רעד וצ ,''הנושאר הּביס,, רעד וצ
 לׁש רוניצ ,, רעד זיא סָאד --- הניחּב ןייא .תוניחּב ייווצ טָאה ,הנושאר
 ןופ חמשנ ייד ,טמַארק עקידננעװַאּב יד ,י'"רַא םייּב טסייה סע יו ''רוא
 ךרוד סָאװ ,תודחַא רעקידנעטשלופ רעייז ןופ ןוא רעדנוזַאּב תוריפס עלַא
 ר ע ד ןיא זיולּב .ןבעל טימ ןעגנורדעגכרוד ןוא ןפאשַאּב ץלַא טרעוו ייז

 תועד עקיזָאד יד ןגעק םריזימעלָאּפ טָאה רע זַא ,וליפַא טרעכיזרַאפ וזודרָאק 1
 ,ןמעּברַא ענייז עליפ ןיא

 6312-/311 'ז ,ןבױא עז 3
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 ,תודימ טימ ןוא ןעמענ טימ ןדיײלקַאּב הנושאר הּביס יד ןעמ ןָאק הניחּב

 .1 תושקּכ ןוא תוליפת טימ ןרנעוו ךיז שטנעמ רעד ןָאק ריא וצ זיולּב

 רער זיולּב טינ ;עטייווצ א ךָאנ ןַארַאפ רעּבָא זיא הניחּב ר ע ד רעסיוא

 ןוא טצענערגַאּב ןיא סָאװ ,גנולַארטשסיוא-טכיל יד ,''רוא לש רוניצ ,

 ץלַא טמענ סָאװ ,טכיל סָאד ךיוא רָאנ ,''םיַלּכ , יד ןיא ןסָאלשעננײַא

 הּביס ,, יד זיא סָאד ;גערּב ןייק ןוא ץענערג ןייק טינ טָאה סָאװ ,םורַא

 םיא סָאװ ,''ףוס-ןיא,, רעכעלקריוו רעד ,תוהמ ןתמא ריא ןיא ''הנושאר
 טימ ןענעכייצַאּב טינ םיא ןָאק ןעמ ןוא ,ןייז וצ נישמ ךעלנעממוא זיא -
 לש רוניצ , רעד ,הניחּב עטשרע יד טא .? הלועּפ ןוא ןעמָאנ םוש ןייֵק |

 -ַאֹּב רעד ,? 'אשידק אנא , רעד ,לארשי יהלא רעד זיֹא סָאד -- ''רוא

 "'הנושאר הּביס,, יד טינ רעּבָא ,םלועה גיהנמ רעד ,טלעוו רעד ןופ רעפעש
 שודקה , :ןנָאז רימ תעּב .תוהמ ןשיפוס-ןיא ןכעלפיירנַאּבמוא ריא ןיא
 יד טינ רעּבָא ,לארשי יהלא םעד זיולּב ענונ סָאד זיא --- ''אוה ךורּב

 ןוא ,ןפירגַאּב עלַא ןוא ןעמענ עלַא ןופ רעכעה זיא סָאװ ,הנושאר הּביס

 םעד וליפַא * תוחּבשתו תוכרּכ טימ ןדנעוו ךיז ןעמ ןָאק םיא וצ טינ

 ןופ טָאג רעד רָאנ ,הנושאר חּביס יד טינ טנָארט םיא ךיוא ,שרופמחה םש

 תוהמ רעד ,לַאװק רעד זיא רע ,אוה-ךורּב שודּקה רעד ,רע ,?לארשי .קלָאפ

 -ננעװַאּב יד ,המשנ יד זיא ןעמָאנ רעקיזָאד רעד ןוא ;היוה םש םעד ןופ

 * "'ןיפוצרּפ,, עלַא ןוא תוריפס עלא ןופ טפַארק עקיד

 ףירנַאּב ןקינייוװ-רעמ א רימ ןעמוקַאּב ''בתכ , סוזודרָאק קנַאדַא

 -ַאּב ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןעגנומערטש ןוא תועד עשיטסימדזעיגילער יד ןגעוו

 שבלתמ אוהש המ ,תוניחב "ב הנושאר חבסל שי ןכוא ;68--6/ ,"שרדמה תיבה 1

 הוו ,םיארבנו םילצאנ םיאצמנה לֹכ םייקלו אורבלו םגיחנהלו םתויחהל הריפסה ךוָתֹב

 תומשב ותארקלו ר"סה לא דונעל ןכתי הוה תואיצמכו דוחיב ס"יה םנו המש ארקנ

 ,"תולועפ .ילא סחיילו םיראת ול תתלו םייונכבי

 תשבולמ הניאו המצעל ר"סהש המ איהש הנושאר הניחב שי דוע, ןטרָאד 2

 ."םשב התורקלו הדבועלו הב גישחל רשפא יאו

 2רײב ,"ןומדק םֶדָאא סָאװ ףירנַאב רעּבלעז רעד שיטקַאּפ ויא "אשידק אֹּנאָא 8

 | .(ק"א) 'תוביה ישאר, ערעײז ןיא ןעמַאװצ יז ןצלעמש

 יחלאל םא יּכ ר"סה לא ומור הזה םשה ןיא ..ה"בקה יונכ- 0 ,ןטרָאד 4

 ייךורב וָניֵא אוה יכ ,ר"סה לא תתל יוארד ןיא ה"בקה יונכ םש ,וחכמ יוצמה לארשי

 ,שופיטו םכח ,םיברו דחא ןוגכ וכפהו רבד שיש רבדמ יונכ םוש וילע רמאי אל יכ

 ."רהא -רחא דגנכו ,רורא ךורב דגנכו רפילק שי שודק רגנכו ..,רוהטו שיודק ,ךשחו רוא

 אוה ונממ עבונה םשהו ,ר"סה וניאו םשח לעב אוה ה"בקה 0 ,ןטרָאד 5

 תוריפסה תמשנ הוה ארונהו דבכנה םשל שי תוליצאה לכ ךותב תימינפו תילכש המשנה

 רויתואב זימר (אמאו אכאבו) י"אואנו (ןימנא ךוראב) א"אב אוה רתסנהו ,רתסנו הלגנ

 ,"'8 תואב וומר (ןיפנא ריעז) א"זב המשנ אוהש המב הלננהו ,ה"י
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 ךָאנ טסרַאטשעג ךיז סרעדנוזַאּב ןוא ןזיירק עשייבצ-תּבש יד ןיא ןזיוו
 עשינַאיטאּבַאפ עצנַאנ יד ןעוו ,טיוט ןייז ךָאנ טרפּב ןוא דמש סיבציײתּבש
 ערעל יד ,רעטקַארַאכ ןשיטנַאטקעסיגנע ןַא ןעמונעגנָא טָאה גנונעוװַאּב
 -טָאג רעד ןופ רעטקַארַאכ ןקיטלּפָאד םעד ןגעוו --- "'ןיפוצרּפ-וד , .ןגעוו
 --עקרַאפ רעכעלשטנעמ ַא רַאפ חישמ ןטרמשעג םעד ןרעלקרע סָאד ,טייה
 -טואַאּב קרַאטש טזומעג טָאה סָאד -- "'אשירק אּכלמ,, םעד ןופ גנורעּפ
 ,קלָאּפ םנופ םיגיהנמ עשיטסָאדָאטרָא ןוא םינּבר עקיטכרָאפסטָאנ יד .ןקָיור
 -'ברַאפ ַא טרעלקרע ריא ןּבָאה ייז ןוא ,"תונימ,, עכעלרעפעג ַא ןעזרעד ,ןעמגָאד עכעלטסירק טימ ןסעמש סָאװ ,תועד עקיזָאד יד ןיא ןּבָאה ייז
 ןסיוועג ַא ןענופעג ,ןעז רעטייוו ןלעוו רימ יו ,טָאה רעכלעוו ,ףמַאק ןטרעט
 יתבש ןעוו ,רעירפ קידנטיידַאּב ןיוש רעּבָא ,רוטַארעטיל רעד ןיא גנַאלקּפָא
 יד ,לאונ ןוא חישמ סלַא ןטָארטעגסױרַא ךעלטנפע טשרָאקַא ןיא יבצ
 עטסכעה יד טכיירגרעד טָאה גנוגעוװַאּב ,רעשיחישמ רעד ןופ תובהלתה
 -רענָא דיירפ ןוא ?ּבוי טימ טָאה ץוּביק רעשיריי רעצנַאנ רעד ןוא הגרדמ
 ךָאד ךיז ןּבָאה --- ',?ארשי ךלמ ,, םעד ענרימס סיוא חישמ ,םניא טנעק
 -רעד ךיילג ןּבָאה סָאװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ ,ענלצנייא זיולּב ,תמא ןענופעגי
 -עג עסיורג ַא גנוגעוװַאּב רעשיחישמ רעשימרוטש רעקיזָאד רעד ןיא ןעז
 -ַאד יד ןוא ,קלָאפ ןשידיי םעד ןדָאש ןקיטלַאװנ ַא ןעגנערּב ןָאק עכלעוו ,רַאפ
 - רעייז ןּביוהרעד ,םָארטש ןגעק ןטערטוצסױרַא טומ טָאהעג ןּבָאה םידיחי עקיז
 -עג ןּבָאה ייז שטָאכ ,ןעיירשעג-לּבוי עקידיירפ ירד ןשיווצ םיטש עסידנענערָאװ
 -ַאּב יז טעוװ ןעמ ןוא .רּבדמּב ארוק לוק ַא יו ןייז טעוו םיטש רעייז זַא ,טסּוװ
 עקיטלַאװנ א ןעוועג זיא סע ,רעטכעלעג ןשיטָאּפש ןוא ןרָאצ טימ ןענעגעג
 :עקיּביולג-טינ ןוא עקידנענערָאװ עקיזָאד יד ןופ ענַאל רעד ןיא קיגַארט
 ןציז ,תורּכיש-ןסַאמ רעשיכיסּפ ןופ םי םעד ןיא ערעטכינ עקיצנייא יד ןייז
 -הרמרַאפ ןוא עקירעיורט עקיצנייא יד ןייז ,''םינתח ןשיווצ םילבא , יו
 -רַאפ ;ריירפ-לּבוי רעקידנצנַאט ןופ דָאהַארַאק ןרליוו םעד ןיא עטהרוחש
 ןענָאק טינ ךָאד ןוא ,טײקיזָאלטכַאמ עצנַאג רעייז ןפיירגַאּב ןוא ןייטש
 --- זַא ,ןייזטסּוװַאּב ןלופ ןיא רַאפעג רעקידנעמוק רעד ןגעוו ןעיירש ןוא ןענערָאװ ,ןריטסעטָארּפ קיטומ ,תורע עקידנגייווש ןּביילּב ןלעוו טינ ןוא
 עשינַארט ןיא ןססַאװעגסיױא םידיחי עקיזָאד יד ןענייז ױזַא טָא .ןטערטעצ םיפ יד טימ טושּפ יז ןוא ןרָאצ ןטכַארּבעגפױא ןצנַאג ריא ןסיגסיוא ייז ףיױא ןָאק עסַאמ עטריטלאזקע יד זַא ,שפנ-תריסמ טימ טקעמש סָאד
 סיטנַארּפ רעדירּב ייווצ יד ןענייז גנוגעווַאּב רעשייבצ-יתּבש רעד ןופ רעפ -םעטַאּב עטשרע עקיזָאד יד ןשיווצ ןרוגיפ עטסטנאסערעטניא יד .קלָאפ ןשידיי םנופ עטכישעג-רוטַארעטיל רעד ןיא ןרעוו טנכייצרַאפ לָאז יז טנידרַאפ סיוועג טָאה םיטש עקידנריטסעמָארּפ רעייז ןוא ,ןרוגיפ עשידלעה
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 ןעמַאטש סיסנַארפ לאונמע ןוא בקעי .,שַאטרוּפשאש בקעי בר רעד ןוא

 ןיא טליּפשעג ,ןעזעג רעירפ ןּבָאה רימ יו ,טָאה סָאװ = ַאוטנַאמ סיוא

 "יריי רַאפ רעטנעצ ןקידנטײדַאּב ַא ןופ עלָאר יד הפוקּתיסנַאסענער רעד

 ,רערירּב ייווצ יד ןופ רעטּבַאנַאּב רעמ ןוא רערעטלע רעד .רוטקוק רעש

 .ץנערָאלפ ןיא וימי בור טכארּברַאפ טָאה ןוא 1619 ןיא ןרָאּבעג זיא ,בקעי

 "ןייר טריסערעטניא ץלַא ןופ רעמ םיא ןּכָאה ,טסילַאנָאיצַאר רעגננערטש ַא

 וצ ןטלַאהרַאפ ךיז רע טָאה ?וטיּב טימ ןוא ,ןעמעלּבָארּפ עשיפָאזָאליפ

 יד, ."רּתפנה תודוס,, ןוא קיטסימ טימ טקעמשעג טָאה סָאװ ,ץלַא

 .* ןגָאז קידנעטש רע טגעלפ ,''ןטייקשיראנ טימ ךיז ןעמענראפ םילּבוקמ

 רעד טינ ןוא טשלעפעג זיא רהוז רעד זַא ,טרעלקרע ךעלטנפע טָאה רע

 רעד .ןּבירשעג םיא ןּבָאה םידימלּת ענייז ןוא יאחוי ןֹּב ןועמש 'ר יאנּת

 זיא ,םירפס עשהלּבק יד ןיא ןליפ ךיז טזָאל סָאװ ,טנעמָאמ רעשיטארע

 ---ןלָאז ,, .רעדיוורעד ןעוועג סרעדנוזַאּב ,טסילַאנָאיצַאר ןרעטבינ םעד ,םיא

 ןופ טינ טלקע סע ןעמעוו ,יד רהוז םעד ןענעייל --- סיסנַארפ טרעפקרע

 רַאפרעד טָאה רע .? (הּפ תולבנמ רהזנ אלש ימ רהזה ארקי) ''הּפ לובינ

 טסינ רע ּוװ ,''יוגח ירשַא ,, ,ןזרעפ ןיא עדיטַאס עקידנסייּב א טסַאפרַאֿפ

 .הרוּת רעייז ףיוא ןוא םילּבוקמ יד ףיוא ןרָאצ ןוא טָאּפש ןצנַאג ןייז סיוא

 -- + עדעורָאפ רעד ןיא רעטכיד רעד טרעלקרע --- ,ןגייווש טינ ןָאק ךיא,

 .יירש ךיא ןעוו ךיוא רעּבֶא ;ןדייל עניימ ענייז טיוט רעד יו רעטיּב לייוװ

 טינ ןצפעל עריא רעּבָא ןָאק עזומ ןיימ .טרעדנילעג טינ יו ןיימ טרעוו

 םיטש ריא ןשטנעמ יד רַאפ יז זומ ןקָארשרעדמוא ןוא ןפָא ןוא ,ןסילשרַאפ

 -- הלוק ןתת הלּבקה,+ ''!ןענרעלַאּב ןגעו סטָאג ןגעוו ייז ,ןּביוהרעד

 | ,/8 ,"בנוע לוקמ עו 1

 לבוקמה שיאה; :(35 ףד ,עּבַאגסױא רעגרוּבסינַאהָאי) "םיטכח תנומאא עז 2

 ,"לבהה ירחא ךלח
 35 ףד ,ןטרָאד

 ץעא קרעװ סוגרופרוט ןיא םקורדענרעּביא זיא עריטַאס רעד וצ המדקה יד 4

 ,תואיצפה רקי ַא זיא קרעװ סָאד לײװ ןוא .("םלוע תניחּכ; ףיוא שוריּפ ַא) "תעדה

 תֹומ רפעל םיתפש ןיב ןובכשת םא ילמ :קידנעטשלופ המדקה יד ָאד רימ ןעגנערּב

 תלוז האנק יכ ינרשחיו עמוש ינרסחי ןפ ,יבאכ ךשחי אל הרבדא םא ,יתגאד ינתפשת

 המכש לע םלועמ תאשנ אֹל יתצילמ םא השעא המ םנמא ;תאז השעת תואבצ 'ד תאנק

 תונושל הארא וחישמ דננו 'ד דגנ וחיש המ טראל רינהל ינושל עבטמו המוד אשמ

 הלילו םֹוי ,תוצוח לכ שארב תוצרמנ תוללק הז ריש ללקלו ,תוצאנ ילע רבדל ,תוצורח

 יס ,יעב ןויעבת םא ,םינודכ םה הזמו זױמ ,םיבשו םיצר םעז ינשב וכשנלו ,תיצח דע

 יתצילט תלעמ יפלבו ,חירצי ףא עירי רשא הוה ןומהה לש וביט המו וימהי ילע הלא

 ן'בו רשנכ והיבני םכלבו ,םנואג ןי לע םירחאמל ,חיש ימל םירבד ימל ,חימי םירבד

 ,עבמה הינדא המ לע ועדי אלו היתודוסיז הדוכ םיקיחממה ,םנק ומישי הלבקה יבכוכ

 ,"ועל ירבד ןכ לע ,ןעגיי לבה הו המלו
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 סרעמ ןוא ןסָאג עלַא רעּביא --- ,עריטַאס ןייז ןיִא רעטכיד רעד סיוא טפוד

 סָאװ ,ןשטנעמ ,ןסיוו ןָא ןשטנעמ .ןרעה ןזָאל םיטש סהלּבק רעד ךיז טוט

 ךיז ןהריקח ,* תודיקּפה תיּבּב והיקדצ יו רעמ טינ ןעעז ןגיוא ערעייז

 ,ןּבר תיּב לש תוקונית .הרוּת רעד ןופ תודוס יד ןוא תוליצַא יד ןגעוו

 רעדעי ןופ זיול ןענייז ןוא רעטסניפ רעד ןיא ןּפַאט סָאװ ,ןעניױשרַאּפ

 ןוא תוריפס יד ןגעוו ייז ןעלּפַאלּפ עלַא --- םידזו םיקר םירוּב ,המכח

 ,"הבּכרמ השעמ ןגעוו

 ןייז טעװ ןעמ זַא ,ןעזעגסיורָאפ טכער טימ טָאה סיסנַארפ בקעי
 זיא עריטַאס ןייז רָאנ יו ,''תוצוח ?ּכ שארּב תוצרמנ תוללק , ןטליש ריש
 ןלױפַאּב ךיילנ םינּבר עקיטרָא יד ןּבטח ,אוטנַאמ ןיא ןרָאװעג טקורדענּפָא
 טימ רעטעּפש ןעו ןוא 4 ןענערּבראפ עגַאלפױא עצנַאג יד לָאז ןעמ
 -רעּביא הנדופרומ ןושמש רעגנוי רעד טָאה (1704 ןיא) ןרָאי רעקילדנעצ
 ףיוא ןיא ,/,תעדה-ץע , ןייז ןופ ףוס ןיא עריטַאס סעסיסנַארפ טקורדעג

 סָאװרַאפ ,הליזַאּב םולש רש דעיבַא ?לּבוקמ רעד ןלַאפעגנָא קרַאטש םיא י
 אוהה רישה) '!טעלפמַאּפ ןקיצומש , ןקיזָאד םעד טכעלטנפערַאפ טָאה רע
 .2 (םהוזמה

 יד עילַאטיא ןייק זיא'ס ןעוו זַא ,ךעלפיירנַאּב ץנַאג ךיוא ןיא סע
 טָאה חישמ רעטּפָאהעג גנַאפ רעד זַא ,ןעגנַאגרעד הרושּב עסידנשַאררעּביא
 רעצנַאג ןייז ןיא ןקעלּפטנַא ךיז רע טעוו דלַאּב ןוא ,ןזיוװַאּב ךעלדנע ךיז
 רעד ,רעגָאזיינ,, רעסיצנייא רעד ןּבילּבעג סיסנַארפ זיא --- טכַארּפ
 -:טַאק ןייז ןופ ןערּב ןצנַאג ןטימ .זיא סָאװ ,רעקיּביױלנטינ עקידתונשקע
 רעשיטסאיוטנע רעד ןגעק ןטָארטעגסױרַא טנעמַארעּפמעט ;קיטסול
 -מַאּפ ןייא טרעדיילשעג רע טָאה טומ סיורג טימ .גוגעווַטּב רעשיחישמס
 שריה .םענעסיוטשרַאפ םעד --- '/חדומ יבצ,, םעד ןגעק ןרעדנַא ןכָאנ טעלפ
 ןֶא טבייה קלָאפ עצנַאג סָאד ןעוו ,ןגייווש םינ רָאט ןעמ , .(יבצ-יתּבש)
 ---!עלַא ריא טפרַאד ןענייוו ,ךַא, .(אטחי 'ד םע ןפ ימד תע אל) ''!ןסידניז
 שא םימ --- רעדיל-ףָארטש ענייז ןופ םענייא ןיא סיוא רעטכיד רעד טפור
 עפַא טסייר !ןדנעפ ערעייַא םורַא ןֶא טרוג קעז ,ּפָאק רעיא טקעדַאּב
 ייוו ,ןסייר טוט רעצרעה ערעײַא רָאנ ,רעדיילק ערעיַא טינ רעּבָא ,העירק
 -עג םעק יד היט !טפָארטשַאּב גָאלּפ רעטסערג רעד טימ ןיא הדע סטָאג
 תיליל יד זיולּב טלּבוי סע ,םיכאלמ עשלמיה יד ייוו סיורג רַאפ ןּבָאה ןניֹוּב

 | -,טצעזעגנייַא חמיפּת ןיא ךָאנרעד ןוא ןכָאטשעגסױא ןגיוא עדייּב זעמ םָאה וחיקדצ ךלמ םעד *
 ,14 ,"םיתמש קתמ, ,עו 1

 ,22 'ּפַאק ,"םימכח תגומא, ןייז ןיא 2
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 ּפָארַא ןיילק זיּב סיורג ןופ זיא קלָאפ סטָאנ ?ייוו --- ןענַאינעל עריא טימ

 גםינ טָאה סָאװ ,ןועגיש ןופ הּבמ רעד טימ סע זיא טפָארטשענ ,ןעניז ןופ

 ,1 "נערּב ןייק טינ ןוא ץענערנ ןייק

 יתּכמ! רעד ןגעק ןפמעק וצ ןסָאלשַאּב טָאה רעטכיד רעד ןוא

 -עג ןטימ ןפמעק ,קלָאפ עצנַאג סָאד טּפַאכעגמורַא טָאה סָאװ ,''תוטשה

 םונהיג םניא זיא,, .טסעטָארּפ ןקידרעייפ ןופ רעוועג ןטימ ,ןרָאצ ןופ רעוו

 רעדיוו ןרָאצ ןיימ ןופ םָאלּפ ןטימ סע ךיא לעוװ ,ןשָאלעגסיױא רעייפ סָאד

 ךיא, 5 רעטכיד רעד ץלָאטש טימ סיוא טפור ,'ןעגנערּב רעקַאלפ םתצ

 ,(יבצייתנש) שריה םענעסיוטשרַאפ םעד ןופ דנַאש יד ןזיולּבטנצ לעװ

 לע ןקעדפיוא !עלעמעל ַא ראפ ךיז טלעטשרַאפ סָאװ ,ףלָאװ ןקיזָאד םעד

 הלואג ןייק טינ -- ןעז ןַאד ןלעװ עלַא ןוא טכַארטרעדינ ןייז ךיא

 "'בייל ןייק טינ גילפ ַא שריה ַא'ס ;גנוטכענקרַאפ רָאנ ,שריה רעד טגנערּב

 .פ(ירַא אלו בובז יבצ --- תודרפ אלו יבש יבצ)

 ןקיטומ ןייז רַאֿפ ןײטשוצסיוא ?יפ טאהעג טָאה סיסנַארפ בקעי

 םיא ןוא גנוניֹוװ ןייז טריּבַארעצ טָאה עפַאמ עטנערעגפיוא יד ;ףמַאק

 -עגרעּביא טינ רעּבָא םיא טָאה סָאד .+ ןפרָאװַאּב רענייטש טימ ןיילַא

 .סָאװ ,'םיאיבנ, תונחמ יד ןוא רעננעהנָא סיבצ-יתּבש תעּב ןוא ,ןקָארש

 ךלמ , ןרַאפ תוחּבשתו םיריש ןעגנוזעג ןּבָאה ,ןזיווַאּב טלָאמעד ךיז ןבָאה

 טכַאמעג ןעמַארניּפע ןוא ןטעלפמַאּפ ענייז ןיא סיסנַארפ טָאה ,''חישמה

 סָאװ ,רעד טָא .םיאיבנ ענייז טימ חישמ םעד רעטכעלעג ןוא טָאּפש וצ

 .טָא ?רוד ןצנַאג םנופ לאונ רעד ןייז סע טעוװ ,ןרָאד רעקיכעטש ַא יו זיא

 -סיוא סטָאג זיא -- ײמניּפ רעכעלדנעש רעד ,עלעשטנעמ עקיטשינ סָאד

 5 '?לטנַאמ ןכעלגיניק םעד ךָאנ טנַאה ןייז טקערטש ןוא ,רעטלייוורעד

 116 ,'הרוכ יבצ. ,1885 ,"די לע ץנקפ ןיא
 ןעצִי םיעמושל קשו רפא -- ועטרו ורהמ ,תאז יארוק יוה

 !וערקת םכבל ךא םכידגב לַא -- ועגנ לא:להק לע םכבבל וערק
 ועגרוי דבל הנויגלו תיליל -- באכמ שאר ודדנ תואבצ יכלמ

 ,,העבור ושלש ונשנו וכה -- תוטשה תכמב יכ 'ד םע לע

 ,"וקלד ימעז יפשרב תפית -- דוקי ,תחש הרדענ שא ילבמ םא, 3

 ,101 ,;מרָאד 82

 ,ןֿפרָאד עז ,רעדיל ענייז ןיא לָאמ עקינײא םעד ןנעװ טנָאמרעד רעטכיד רעד 4

 תברא 2116 1 ן"וססנ ירחּב םינבא תאז לע ,קיוחא יקדצב ויתורוקל קחשא, ;114 1

 ."ועלב יזא יח יתואו טעמכ ,הרמוא תאז תעב ינוררצ

 : 104 ,ןמרָאד 5
 ?ודצב םינינצלו ול םיכּכׂשל -- ונהו רודה ילח אפרי הזה

 .ירמכ שבלי והוא הללק -- ?הכולמ ליעמו םשל הכז הוה

 ?ודיקפ םבש קל ןוע דוקפ -- 'ד םע לא רשל רשכי ךיאו
 יודיחי םג ארוקי ךיא לא ריחב - םייזב םייונמה ןיב ונמו
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 סָאװ ,תואלפנו םיסינ יד ; עוו רעטכיד רעד טדער רעטכעלעג ןקילאנ טימ
 טימ ;ןויװַאּב ייז טָאה חישמ רעד זַא ,טּביולג עסַאמ עטריטלַאזקע יד
 טוט  חישמ רעד זַא ,ערנעגעל עטכַארּבעג ןּביױא יד רע טנַאמרעד טָאּפש
 ךיא ,, .גנַאלש רעקיּפעקדּביז ַא טימ ןָא םּביירט ןוא בייל ַא ףיוא ןמייר
 ונַאגרעטנוא סיבצ םעד -- רעטכיד רעד סיוא טריפ רָאלק ץנַאג סייוו
 טבַאלעג ;'ןּברק רערעכיז סיַאדמשַא םעד ןיא רע ,ךעלדיימראפמוא זיא
 רעד רעּבָא טקיורמואַאּב ךימ ,חלּפמ רעשיטניה ןייז רעביא ךיא טלָאװ
 טעוו שריה רעקינָאלּפ רעקיזָאד רעד ,ארומ ּבָאה ךיא ,קלָאפ ןיימ ןופ לרוג
 .תולג ַא ףיוא תולנ ַא ןוא ךָארּב א ךָאנ ךָארּב א קלאפ ןיימ רעּביא ןעננערּב
 ןיא ןריפראפ רע טעוװ ךיוא פייט א ,תונימ וצ ןעגנערּב רע טעוו לייט ַא
 ןייז טעװ חישמ רעשלאפ רעד טָא :קלָאפ ןיימ ףיוא גָאלק ךיא .דמש
 ךָאנ רָאנ ,ןעגנערּב םיא רע טעוו ננויירפַאב טינ ;ףננ ןבא ןַא םיא רַאפ
 רעד טרעטיּברַאפ טנָאז -- עז ךיא, ,1 .ןטייק ענייז ןכַאמ רערעווש
 רעּבָא זיא חלואנ רעד ףיוא ,ָאד ןיוש ןענייז חישמ ילבח יד --- רעטכיד
 -םיוא רעד ןוא .(הרדענ הלואנ ,שי תוחישמ ילבח) ''גנונעפָאה ןייק ַאטינ
 טשרוד סָאװ ,עלַא ריא ;ץלָאטש טימ רע טרעלקרע עסַאמ רעטכַארּבעג
 ריא טעװ ךימ --- ןענערָאצ ןוא ןטָאּפש רימ רעּביא טוט סָאװ ,חמסנ ךָאנ
 ערעײַא לע ךיא --- טולּב ןיימ ןסיג ךיז לָאז !ןעגנערּב ןגייווש םוצ טינ
 ,5 "ןרעוו ןפָאלשטנַא לָאז קנַאדעג רעיירפ רעד ןזָאלרעד טינ לעוװ ןוא ךַאװ רעד ףױא ןייטש לעװ ךיא ,ןקעדפיוא קלָאפ ןראפ םישעמ עכעלדנעש

 טינ טעוו ןָאט שידלעה ןייז זַא ,קנַאדעג רעד טקראטש רעטכיד םעד
 ןיימ זַא --- ,רעטכיר רעד טרעלקרע --- ,רעכיז ןיּב ךיא , .ןרעוו ןסעגרַאפ
 ץניימ ןּביױלק ןעמ טעוו טשרוד טימ ןוא ,ןרעוו ןסעגרַאפ טינ טעוו דיל
 3 "ןטָארטעג סיפ יד טימ טציא ןרעוו סָאװ ,ןזרעפ

 -טימ ןקיצנייא-ןייא טַאהעג סיסנַארֿפ בקעי םָאה עילַאטיא ץנַאנ ןיא
 ןיא ןטסקרַאטשמַא ןעוועג רעטכיד םלַא ןיא סיסנַארפ ?אונמע .לאונמע רעדורב ןייז ןעוועג זיא סָאד ;ףמַאק ןקידתונשקע ןייז ןיא רעפלעה

 ,105 ,ןטרָאד 1

 :ןוֿפ ,ןטרָאד *

 ,,סלקתהו ילע וגעלי רוע -- ואמצ קשעו הנטש ימיל דוע דוע
 . אווסכתי ימד ליעמב ןדע וכ םג -- םלעפ ישובמ םמע ןיעל רעא
 הסנש לילו םוי יפיעס ינתמ -- ןויערה ןיעל הניש הנתא אל

 וספדוי רינ לע רכול יכ ףא -- םולהי לע קוקחל םיואר יריש : ןטרָאד 3
 .וסמר טיסכ םויה רשא ילמ -- ואצמי אֹל לבא םוקלל ואֵצי דוע

 טניפעג (םקורדעג םינ םציא זיג ךָאנ ליימ רעטסערג רעד) גנולכַאז-רעדיל ןייז ,ןרָאװעג םייקמ זיײװלײמ רָאנ ןיא ,ןרעװ םכעלטנּפערַאֿפ ןלעװ רעדיל ענייז ןַא ,גנונעּפָאה ןיז
 ,(2/ ,1840 ,'םוּפַארעס} עו) קעטָאילּביב רעררָאפסקָא ןיא ךיז

3 
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 יד ןגעק עמעָאּפ םרעדורּב ןייז יו םעדכַאנ .1ןטעלפמַאּפ ןוא ןעמַארגיּפע

 -עג טנערּברַאפ םינּבר רענַאוטנַאמ יד ןופ ?עפַאּב ןפיוא ןיא ,םילּבוקמ

 תֹוכו 3 טעלפמַאּפ ןקידנרָאצ א טימ ןטָארטענסױרַא לאונמע ןזיא ,ןרָאװ

 רעגרע ןענייז ייז זַא ,םינּבר עקיזָאד יד טקידלושַאּב רע ּוװ ,'"יעמש ינבל

 ןוא קלָאפ םנופ ץלָאטש יד סיפ יד טימ ןטערט ,, ייז לייוו ,ותדעו חרוק ןופ

 : "ןּביולג ןתמא ןופ תודוסי יד ןרעטשעצ

 ?חרק תיעסל הלא ךירעא המ

 .וסאמ דבל םרמע ינב המ ה

 ;חרוא ןוצורי ףוס ףוס ךתרשלו

 וסמר ךמע תוזעּב הל א

 חרוטל יהי םהל ךדבוע ?כ

 ,וסמר ךתד הב דופיה דע

 ןטעלפמַאּפ ןּבירשענ לאונמע ךיוא טָאה רעדורּב ןייז טימ ךיילנ

 טָאה תורוד עקידנעמוק יד רַאפ ןוא ,םיברוקמ ענייז ןוא יבצ-ײתּבש ןגעק

 רופס,, גנוגעווַאּב-יבצ-יתּבש רעד ןופ גנוּבײרשַאּב עצרוק ַא טסַאפרַאפ רע

 * רעדורּב ןייז ןופ טיוט ןכָאנ .? ''רוציקּב יתזעה ןתנו יבצ יתּבש השעמ

 בקעי סָאװ ,ןעמַארגיּפע ןוא ןטעלפמַאּפ עלַא טלמַאזעגפיונוצ לאונמע טָאה

 ענייז ייז וצ ןּבעגעגנוצ ,יבצייתּבש םעד ןגעק ןּבירשעג טָאה סיסנַארפ

 .'חרומ יבצ ,, ןעמָאנ ןרעטנוא קרעוו ץנַאג ַא ייז ןופ טכַאמעג ןוא ענעגייא

 .* ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טייצ רעיינ רעד ןיא זיא סָאװ

 ירַאפ ןייז סָאה סָאװ ,ןצמק ַא ןגעק סםַאדניּפע ןייז רימ ןעגנערּב רעטסומ םלַא 1

 : ןרָאװעגנָא ןגעמ

 ,ולספ השע בהז סיכ -- ולסכ בהז לא םש לבנ

 ,(/ ,"םיתפש קתמפ) ול סיכ ןיא יכ ולטיכ דוע ןיא -- ולסכ בורבו ,םיכה דבא

 .1885 ,"די לע ץנק, ןיא טבכעלטנפערַאּפ 2

 ןוא ןרָאי רעקילדנעצ ףיוא רעדורּב ןייז טּבעלעגרעּביא טָאה םיסנַארּפ לאונמע 8

 .ה"י ןט'8 םנופ גנַאפנָא ןיא ןברָאמשעג זיא

 ינַארפ בקעי טקורדענּפָא ךיוא זיא טרָאד .128-97 ,1885 ,"רי לע ץבקמ ןיא 4 |

 רעשילַאקיזומ רעשידי רעד רַאּפ טסַאפרַאפ טָאה רע עכלעװ ,עסעיּפ עניילק ץנַאג ַא םימ

 יַאֹק ַא :סױרַא םרָאד ןטערט ןשזַאנָאסרעּפ םלֵא .ץנערָאלפ ןיא ,"יטנַאלענַאפ טּפַאשלעזעג

 םונהיג ןיא טכַאמש סָאװ עּפורג ַא ,בוט:רצי ןטימ ערהירצי רעד ,רגיק ַא ,רעגניז עלעּפ

 קרעװ ַא טסַאּפרַאפ ךױא םָאה סיסנַארּפ לאונמע ,ןדע-ןג ןיא טור סָאװ ,עּפורג ַא ןוא

 1892 ןיא ידָארּב ,ה ךרוד םכעלטנפערַאפ) 'םיתפש קתמ; קירטעמ רעשיערּבעה ןגעוװ

 יד ןופ רעריל עקינייא .(רעדיל עטכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ עקינייא םלאונמע יט ןעמַאזוצ |

 לוקה גנולטַאז.רעדיל רעד ןיא םקורדעגּפ} ונרעפיּפ םהיבַא טָאה סיסנַארּפ רעדירּב

 .(1846) "בנוע
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 רעטנַאמרעד ןיוש רעירפ רעד ןעוועג זיא טינש רעדנא ןַא ןופ רָאנ

 -רוּפשַאש ןרהַא ןּב בקעי --- גנוגעוַאב-יבצײתּבש רעד ןופ רענגעק רעטירד
 --עדנַאװ ַא טריפעג רע טָאה ,(1610 ךרעּב) ַאנַארוא ןיא ןרָאּבעג .שַאט
 טָאה 1646 ןיא ;ןעסמעלעט ןוא ילַאס ,ץעפ ןיא בר ןעוועג זיא רע ;ןּבעל
 ןוא טזיילעגסיוא דְלַאֹּב םיא טָאה ןעמ רָאנ ,ןעגנַאפעג ןעמונעג םיא ןעמ
 טיײילנַאּב רע טָאה 1050 ןיא .םַאררעטסמַא ןיא ןיוש רע זיא 1081 ןיא
 טסיש םוָדֲא רָאי ריפ ןיא ,ןָאדנָאל ןייק עזייר ןייז ףיוא לארשי ןֹּב השנמ
 םעד וצ גָארטפױא ןשיטַאמָאלּפיד ַא טימ ָאקָארַאמ טיוא ןַאטלוס רעד םיא
 רעד ייּב םכח ַא ןופ ןטסָאּפ םעד רע טמענרַאפ 1064 ןיא ,היוה ןשינַאּפש

 -רתּבש יד ןעוו ,םורַא רֶאי א ןיא ןוא ,ןָאדנָאל ןיא הליהק רעשיזעגוטרָאּפ
 ןיא בר ןיוש רע זיא ,ןערּב ןלופ ריא ןיא ןטלַאהעג טָאה גנוגעווַאּב-יבצ
 סיור רע טָאה :!ןּבעל גנַאל ןייז ןופ רָאי 0 עטצעל יר זיױלּב ,גרוּבמַאה
 ,םַאדרעטטמַא ןיא טכַארּברַאפ

 ,הלּבק סעירול ןופ רעגנעהנָא רעסייה ַא ןעּוועג ןיא שַאטרוּפשַאש
 ןרעוז סָאװ ,תואלפנו םיסינ עלַא ןיא המילש הנומאּב טּביולגעג טָאה ןוא
 ןּכ השנמ ןופ רָאטקערָאק רעטשרע סלַא ,''י""ראה יחבש ,, ןיא טלייצרעד
 ןייז טרָאװסולש ןלעיצעּפס ַא ןיא םיוא רע טקירד "םייח תמשנ,, סלארשי
 -םיוא קיצנוק ױזַא טָאה רפס םנופ רעסַאפרַאפ רעד סָאװ ,תולעּפתה סיורג
 ,"תושפנ לוגלגב המכח תומולעת ,, יד טקעדעג

 ,טצנאטעג ןעמ טָאה תוליהס עלַא ןיא ןעוו ,1066 ןיא ,ךָאד ןוא
 -רוּפשַאש ןזיא ,/,חישמה ךלמ,, םעד טסירנַאּב דיירפ .טימ ןוא טלּבויעג
 טינ ּפָאק םעד טָאה סָאוװ ,עּפָארייא ןיא בר רעקיצנייא רעד ןעוועג שַאט
 ינאו,, .םיטש רעקידנענערָאװ ןייז טימ ןטָארטעגסױרַא קיטומ ןוא ןרָאלרַאפ
 -קילנמוא רעד ,ךיא ןוא --- !!םיעתמ םעה ירשאמ יכ יתיאר האר יינעב
 טלייצרעד ,ןעשזדנַאלּב ןעוט קלָאפ םנופ רעריפ יד יו ןעזעג ּבָאה ,רעכעל
 רע טָאה ,לּבוקמ ןוא רעקיטסימ ַא ןיילַא ,5 שַאטרוּפשַאש טרעטיברַאֿפ
 ,עליפ,, יוװַא יו עטכישעג רעד ןופ ןטקַאּפ עקירעיורט יד טקנעדעג ךָאד
 טפדנַאװרַאפ ףוס םוצ ןענייז ,םיחישמ ראפ ןּבעגעגסיױא ךיז ןּבָאה סָאװ
 םעד , ןעזענ יבצ-יתּבש םעד ןיא ךיוא טָאה רע ."םיחידמ ןיא ןרָאװעג
 ךָאנ ןעוועג רעּבָא זיא עגַאל ןייז ,"לארשי ץלָאפ ןצנַאג ןראפ ףננ-ןבא
 -טנע ,ייז יו ,טנָאקעג טינ טָאה רע .סיסנַארֿפ רעדירּב יד ןופ יו רערעווש
 סָאד סָאװ ,תואלפנו םיסינ עלַא יד ףיֹוא רעטכעלעג ןוא טָאּפש טימ ןרעפ

 דעררָאּפ יד עז) 1698 ןיא רעמלע ןפיט ןיא ןּברָאטשעג זיא שַאטריּפשַאש 1
 ,("בקעי להוא; ןיז ןופ עּבַאגסױא רעמשרע רעד וצ

 .1867 עּבַאנטױא) 'ּב 'מע ,4 ףד ,"יבצ לבונ תציצ, ?
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 טָאה רע .םיאיבנ ענייז ןוא חישמ םעד ןגעוו ןלייצרעדרעביא טנעלפ קלָאפ

 סָאד זַא ,ןזייוורעד וצ טפיילפעג זיולּב ךיז טָאה רע ,טנקייײלעגּפָא טינ ייז

 6 ארחַא ארטיס רעד ןופ ףליה רעד טימ טעשעג סָאװ ,ףֹושיּכ השעמ זיא

 טציטשענג ךיז ןּבָאה רעפלעהטימ ענייז ןוא יבצ-יתנש סָאװ ,רַאפרעד אקווד

 רעשיחישמ רעד ןיא שַאטרוּפשַאש טָאה ,רהוז ןפיוא ןוא הלבק רעד ףיוא

 תמככח,, רערעייט ױזַא םיא רעד רַאפ רַאפעג עטסערג יד ןעזרעד גנוגעווַאּב

 ןעוט -- שַאטרוּפשַאש ךיז טגָאלק --- רהוז םעד ןופ דייר יד,, .''דּתסנה

 ןעוט םישעמ עשירעלּפערּפ ערעייז ,ןצומשַאּב ןגיל טימ םיעשר עקיזָאד יד

 סיױרַא םערט רע ןוא .? "ןריצַאּב םירפס עקילייה ןופ ןטַאטיצ טימ ייז

 תורּכיש רעד ןגעק רע טפמעק --- רעקיטסימ ַא ןייֵלַא ;עלַא ןגעק רענייא

 טָאּפש ןעמ .ןפדור םיא טוט הליהק ענעגייא ןייז ,סעיזוליא עשיחישמ ןופ

 ןעמ תעשּב ןייטשפיוא לָאז רע םיא טגניווצ ןעמ ,ןלוש יד ןיא םיא ןופ

 רע ,םיא ןופ טרעדָאפ ןעמ ,'חישמה ךלמ,, םעד ''ךרּבש ימ,, ַא טכַאמ

 .חישמ ןוא לאוג רעתמא רעד זיא יבצ-יתּבש זַא ,ןענעקרענָא ךעלטנפע לָאז

 טקישעצ עיגרענע סיורג טימ .ןרָאלרַאפ טינ טומ םעד רע םָאה ךָאד ןוא

 ןופ תוליחק ישאר ןוא םינּבר עקידנטיידַאּב עלַא וצ םיזורכ ןוא- ווירּב רע

 ףיוא ןָא םזייו ןוא טנרָאװ רע ;!? תונידמ ןוא רעדנעל ענעדיישרַאפ

 גנוגעװַאּב"רעשַייבצײתּבש רעד ןיא טקעטש סָאװ ,רַאפעג רעסיורג רעד

 "עג ךיז טָאה רע עכלעוו וצ ,םינּבר יד ןשיוצ .ץוּביק ןשידיי ןצנַאג ןרַאפ

 ,רעגנעהנֶא עסייה סיבצייתּבש ליפ רעייז ןעוועג רעּבָא ןענייז ,טדנעוו

 "עג םיא טָאה ןעמ :ןרעפטנע עזייּב רעייז ןעמוקַאּב שַאטרוּפשַאש טָאה

 טעשַארטסעג םיא טָאה ןעמ ,סערעט טכַאמעג ןוא םיא ןופ טכַאלעג ,טלדיז

 רדה קינייו טימ טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד ףָארטש רעגנערטש ַא טימ

 ןיילק ַא יװ ןיּב ךיא; .+ יתזעה ןתנ איבנ םעד ןגעוו טדערעג דובּכה

 רע .שַאטרוּפשַאש ךיז טגָאלק 5 "'דנַאל ןצנַאג ןיא לדנרעק ןרָאלרַאפ

 ןלַאירעטַאמ עלַא תורוד עקידנעמוק יד רַאפ סיילפ סיורג טימ טלמצז

 תיּב "3, ןופ "'ןועגיש ןשימעריּפע, םעד ענונּב תועידי עקיטיינ ןוא

 "עג ןעניײו םיסינ םיבצייתּבש זַא ,רעטרע ערערעמ ןיא "יבצ לבונ תציצ, עז 1

 יד ןופ רעסַאפרַאֿפ רעד ךיוא םרעגיזרַאּפ ,,שינעדנעלּברַאפ ןוא ףושיּכ השעמ ךרוד ןעשי

 ,ןטרָאד עו) "תואנקה תרוּתע ןייז ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה ןדמע בקעי סָאװ ,ןרַאומעמ

 .((ו"א 10 ,9 4 5

 ,94 , יבצ לבונ תציצא 2

 ,אילאמיא ,ןילופו זנכשאל םיבתכמ יתיצרה; ;וײלַא םלייצרעד שַאטרופשַאש 3

 ,"אירוס ,םירצמ ,איקרוט

 יהבד תובמו רבועל ינונד המצע הלילה התואבוא : "יבצ לבונ תציצ, ,עו 4

 ,"ןתנ איבנה

 י?ץראב ידיחי ריגרג ימצע תא יתיאר םנע :30 ,ןטרָאד 5
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 רעכייר רעד טָא ןוא .(טייצ ןייז ןופ גנונעוװַאּב רעשיחישמ רעד) ''?ארשי
 טָאה ןוז ןייז ןוא טלמַאזעג טאה שטרוּפשַאש בקעי סָאװ ,?לָאירעטַאמ
 רענייא סלַא גָאט ןסיטנייה זיּב טניד ,(1737 ,םַאדרעטסמַא) טכעלטנפערַאפ
 -ובצ-תּבש רעד ןופ עטכישעג רעד עגונּב םירוקמ עטסקיטכיװ יד ןופ
 ,גנוגעווַאּב

 טּביוה ,//חישמה תומי,, יד ןֹופ טעּפמיא ןקידתובהלתה םעד ךָאנ
 ןוא .,ץוּביק ןשיניטסעלַאּפ-שיקרעט םעד ןופ הדירי יד ןָא ךיז שיטקַאפ
 -ענ-רוטלוק רעד ןיא .עלָאר עבושח ַא ןליּפש וצ ףיוא רעטייוו טרעה רע
 םעד ךָאנ -- ',הקד הממד לוק שער ירחא, .קלָאפ ןשידיי םנופ עטכיש
 סע .םײקנענַאטשעגּפָא ןוא רעווילג ןופ רעפסָאמטַא עקידנקירד יד ךיז טליפ סע .חרזמ ןטנעאנ םנופ ץוּביק ןשידיי םעד ןיא ?ליטש קידמלוע-תיּב טרעוו ''חישמה תומי, יד ןופ זַאטסקע ןשימרוטש ןוא רעדליּפעג ןקידשער
 .עטבישענ רעזנוא ןופ דנעּב עקידנגלָאפ יד ןיא םעד ןנעװ .םוטנריי ןשיליוּפ-שטייד םוצ -- םיזנּכשַא יד וצ רעּביא קיס -פינדנע טייג רוטלוק רעשידיי ןופ עינָאמענעה ירד .דנורגרעטניה םעד ןיא םִא טערט --- ,ןעזָאניּפש ךורּב ,םענַאּבטלעװ ןשיפָאזָאליפ םעיינ םעד ןופ רעדנירגַאּב ןשינואג םעד --- עּפָאריײא ןופ עלעקניוו ןלערוטלוק ַא ןיא ןוא ,יבצ-יתּבש םעד ךנַאל-חרזמ ןיא :ןדָאּפיטנַא ייווצ יד ןרָאּבעג טָאה סע יו םעדכָאנ ,םוטנריי עשידרפס סָאד .ץוּביק ןשיליוּפ-שטייד םעד ןיא -- רוס -פוק רעשידיי ןופ רעטנעצ ןרעדנַא םניא טרעיינ ,חלבק רענַאירול רעד ןופ דנַאלסטרוּבעג םניא םינ ,חרזמ ןשינעמלסומ םעד ןיא טינ ןיוש רַאּב -קרעמַאּב ךיז ןכַאמ גנוגעווַאב רעשייבצ-יתּבש-שיחישמ רעד ןופ ןעײװכַאנ עטפַאהקנַארק עטצעל יד ןלימַא .עזָאּפ רעטנשריעג וניִתֹובֲא תֹובָא ןופ ,רעשיקנערפטלַא רעּבלעז רעד ןוא ןייא ןיא טרענייטשרַאפ יו ןיא ץלַא ;ףמַאק-ןעעדיא רעד ןּברָאטשעגּפָא זיא סע ;םעטָא רעקידעגעל סיוא טלעפ
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 1 מונ ענַאלייּב
 (ו'א 56 'ז עז)

 ,השורי רעשירַארעטיל םנואיל רסימ הרוהי ןגעוו
 -טנפערַאפ טינ ךָאנ סנואיל רסימ הדוהי ןופ ןטּפירקסונַאמ ייווצ

 -ַאק רעקָארט יד ייּב ןענופעג טייצ ערעגנעל ַא ךיז ןּבנָאה קרעוו עטכעל

 -נרעלענ רעטסּוװַאּב רעד ייז טָאה ךעלניישרָאװ .טנעה יד ןיא ןעמיַאר

 וו ,עטיל ןייק עילַאטיא םיוא ךיז טימ טכַארּבעג שידנַאקמ ר"שי רעטי
 סיוא .ןעמַיַארַאק עקיריגַאּבנכי עקינייא טימ טעדניירפאב ךיז טָאה רע

 ייז ןופ םענייא ;שטיווָאקריפ ןעמוקַאּבסױרַא ןטּפירקסונַאמ יד טָאה קארט
 רי-בתּכ םעד טָאה טיוט סניפ ךָאנ ןוא ,ןיפ .י .ש ןּבענעגרעּביא רע טָאה

 ןיא ייזומ ןשיטַאיזַא ןיא ךיז רע טניפעג טציא ןוא דנַאלדירפ טפיוקענּפָא

 +ךעטשרע רעד ןיא ךיז טניפענ טּפירקפונַאמ רעטייווצ - רעד ;דָארגנינעל
 ,קעטָאילּביב-הכולמ רעדַארגנינעל ןיא (442 'מונ) עיצקעלָאק-שטיוװַאקריפ

 ,4' ןיא רעטעלּב 154 סיוא טיײטשַאּב טּפירקסונַאמ רעטשרע רעד

 ,'ריּפסה תנבל, קיטַאמַארג םנואיל טמענרַאפ רעטעלּב 86 עטשרע יד

 קיעוו סָאד .'םיפוצ תפונ,, ןייז ןיא טנָאמרעד רעסאפראפ רעד עכלעוו

 םיקרּפ ,םירעש ןיא טלײטעגנייַא ןרעוו סָאװ ,לייט ייווצ סיוא טייטשַאּב

 עליפ .(םינמיס ו''לק ,םיקרּפ ב''כק ,םירעש א"י ,םיקלח '3) םינמיס ןוא

 ;"ןואיל םכחה רמא,, עזַארפ רעד טימ קרעוו םעד ןיא ןָא ךיז ןבייה םינינע
 סנואיל ,רסימ ןופ רענייא ןּבירשעג טּפירקסונַאמ םעד טָאה טנייש סע יװ

 .ףיוא .ךַארּפש עשיערּבעה יד טנרעלעג םיא ייּב ןּבָאה עכלעוו ,םידימלּת

 ייוצ עקידנגלָאפ ךיז ןעניפעג ''ריּפסה תנבל , ןופ טָאלּב רעטצעל רעד

 | :1 ןטפירשוצ

 לולאב ח"יב הכאלמה תאזמ רפסה הזב ונלבנהש המ םלשנו (א
 .ןמא םיחצנ חצנלו דעל ?אה םש 'תשיו 'תי (1484) ד"יר

 6רעּבײרשּפָא םעד דימלּת םעד עסטיײיװצ יד ,רעסַאפרַאֿפ םעד םרעהעג עטשרע יד 1
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 5לוכה םכחה ורבחש ריפסה תנבל תכאלמ שדוקה תדובע לכתו (3ּ

 ץ''י ןואיל 'יסמס הנוכמחה הדוהי 'ר ברה ירומ דובכ יהלאה ףוסוליפה

 תשמ ר"כב ו"רשי ?אינד ינא ויתבתכו ,ו'רשי אפורה לאיחי ר"'הכב
 ן"רשי יצנפ באוי ר"כב םהרבא כ''מ יביבחל (?אראריפ) ריפמ כ''הלז

 'ו ,(1488) חרז ךילע 'ד דובכו תנש ןויסב 'ג 'ה םוי םויה ,יטנקירמ
 ןב םיקתיו וערז ערזו וערזו אוה שדוקח ירפפ ראשבו וב תוגחל וחכזי

 ,ר"יכ ןמא תורודה ?לכ ףוס דע 'וכו רפס שומי אל 'יתכד 'רקמ

 סנואיל ןעמענרַאפ טּפירקסונַאמ םנופ רעטעלּב 6 עקידרעטיייוו יד

 ןטלאהעג טָאה ןואיל סָאװ ,(ןענָאמרעפ) םישורד ןעייג ךָאנרעד .םיטויּפ

 .תוליהקה ישאר עשידיי יד ןופ רָאפנעמַאוצ םעד תעשּב ענַאקנַא ןיא

 םכחה רבחש ינומרסח ולא, :טפירשוצ עקידננלַאפ תודע טגָאז םעד ןגעוו

 ץ''י ןואיל 'יסמ הנוכמה הדוהי 'ר ברה ונרומ דובכ יהלאה יפוסוליפח

 ,"אנוקנאב הפ ינואיסולקנוקה ןמזב וידימלתל
 ןופ טסַאפרַאפ ,הטיחש תוכלה ןעמענרַאפ 104--100 רעטעלּב יד -

 פ5וכה םכחה םרבח ,רוציקב תוקידבו תוטיחש תוכלה ולא , :ןואיל רסימ
 הנוכמה הדוהי 'ר ברה ונרומ רובכ ערמ רסו 'ד ארי יהלאה ףוסוליפה
 ."אפורה ?איחי ר"מכב ןואיל ריסמ

 -רַאפ (154--108) טּפירקסונַאמ םנופ רעטעלּב קיסיירד עטצעל ידו
 תודעה יד .הרות ףיוא שוריּפ סנ'ּבמר םוצ תורעה סנואיל רסימ ןעמענ
 'ר ברה ר"כ רבחש שוריפה הז,/ :גנוקרעמַאב עקידננלָאפ טיילנַאּב

 תלאומ ?יחתמו ן"במר שוויפ לע ו"צי ןואיל ריסמ הנוכמה הדוהי

 .""םיטפשמה

 -שטיווָאקריפ רעד ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,טּפירקסונַאמ רעטייווצ רעד

 טפירשּפָא ןא זיא סָאד .4 ןיא רעטעלב 190 סיוא טייטשַאּב ,עיצקעלאק

 --- !'יפוי ?לכמ ,, קרעוו טכעלטנפעראפ טינ ךָאנ טייווצ 8 סנואיל רכימ ןופ

 ןטשרע םעד ָאד ןעגנערּב ריס .קינָאל ןופ דומיל םעד ןיא ריפניירַא ןַא

 -רַאפ ןרַאפ שיטסירעטקַארַאכ רעייז זיא יז לייוו ,עדעררָאפ רעד ןופ לייט
 : םענַאּבטלעװ ןייז ןוא רעסַאפ

 םלוע דע ךמש יתארק -- יפֹוי ?לכמ תינכת םתוח |
 םלענ לכ תילכת לא אובל -- קדצ ינזאמ ףסכ ףרצמ

 ,םלכ לע תילע התא -- ליח ֹוׁשֹע םעב הברה

 יכנא :ןואיל רסימ הנוכמה הדוהי ןמאנה בהואה ןטקה דבעה רמא

 םיכסי םא ךרבתי ומשל תויתמאה תגשהו הלהת תיב תונבל יבבל תא
 תנומאה תותלד ביצהלו םימיה תירחאב םידבכנו םירקי םינינעב ידיב

 .םיאיבנה יררהב םתבצחו טיידותה םירופסה ידומע לע היטבש תונֿפ ןנובלו



 400 ןדיי ייּב רוטַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 ונמי הגשהה תולכיהו תוקדוצה תועדה שדקמ יל ושעו תומלש םינבא

 לע ןנוכא ילכש ירתמו רקש ירבדב ועשי ?או יבשחמ ירקחמ ?כ םהילא

 : ,םכותב יתנכשנ םהינפ

 ןנתרות ישנאמ ןודבאה תדוצמב םיזחאנה תצק יתיארש המל

 םתמוח ורהמי תורוצב םירע דיחכהל תיחשמ םתבשחמ וננוכ םיפסלפתסה

 תתל ובשחו וניבי אלו ועדי אלו םֹּבל הבוגבו םתקזחב בזכבו רקשב
 ויטפשמו םיתפומה יכרדב וכלהתי הכשחבו ץראבו םימשב םיתפומ

 העמשש המלו ,תולקלקע תוחרא ורחב שדקה חורב םירבדמה ירופסנו

 הטיבאו םתובשחמ יפל םישדקתמה םירהטמחו םבלמ יאיבנל כ"'נ יגזא

 יטשפ תצק לע םנעשהבו םדא שפנל םיאמט המה רשא םהירמא ןוכמב

 ונאצמ ורמאו .ורתסנ רקשבו לבהה ירחא תכלל הלילע וביעתה תושרדה

 ךשמי יִכ הכחמה ירשאו ריפוא םתכב הלוסת אל הזומר האלפנ המכח

 ארובה לע ןכ אל רשא םירבד ואפחיו ויתובשחמ תבחב (4) תוססה תוברע

 תגרדמב רבדה היה רשא ?כו ,בר (?) יולע םילכסה ןוימדכ 'בתיו 'בתי
 ,םיענ המו בוט המ הנה ורמאיו םתולכסל םהל ברעי רתוי לוטבהו ענמחה

 תוארמ חט רשא בלחמ ילומנל וארקי תוימוה שארבו םניי םינינת תמח

 העשרה תאזו .תיכוכזו בהז ונכרעי אל יכ אלמ ףסכב ורבש וכל ;םהיניע

 ןולק םהינפ ואלמי ,רימש ןרופצבו לזרב טעכ םירפסב הובתכ תאצויה

 ושקבי םיאתפה ?גר הדכלנ ונמט וז תשרבו הנומאה קחב תוריפכו תויזהמ

 ימו ושעי אל רשא םישעמ ,תואלפנו תותוא שדחלו םיעבט םהב תונשל

 ..המכחל םהל יהתֹװ ןושירחי שרחה ןתי

 לייט רעטשרע רעד ,לייט ייווצ סיוא טייטשַאּב קרעוו עצנַאג סָאד

 .יירד זיולּב רעטייווצ רעד ,םירעש ףניפ טָאה

 ;ןטפירשוצ יירד עקידננלָאֿפ טימ ךיז טקידנערַאֿפ טּפירקסונַאמ רעד

 : טפירשוצ סרעסַאפרַאפ םעד (א
 55וכו רודההו תלעותה אלפנ רובחה הז םילשהל 'ד ינרזע הכ דעװ

 רובח תלחתהו ...םיקרַּפ ג'פו םינמיס א"ִצ ,םירעש 'ח ,םיקלח 'ב

 'ה םויב ויתמלשהו ק"פל ו'טר תבטב רשע השש 'ג םויב התיה רּבחמה
 םיחצנ חצנלו דעל ?אה םש םמורתיו חבתשי ,(1499) ו'טר טבשב ח"י

 | ... 'ר ךרובכ ןמא

 ןטנָאמרעדנּבוא םעד ,טסיּפָאק ןטשרע םנופ טפירשוצ (3

 :לֹוצירַאפ םהובַא רעלעטשטפירש

 יכדרפ ר"'כב םהרבא הנוכמו החפשממ ריעמ ריעצה ינאו;

 נוס ?ודנה ורבח רשא רדבכנה רפסה הז יתבתכ ילאצניווארפ לוצירפ

 םיחאל ויתישעו ןואיל רוסימ ת"'ה םיענ ףא הפי םיעדמה ראפ םינֹושה

 בקעי 'רו ןואיל 'ר םה אלה .,,םהיאצאצ תוולה םע 'ד יכורב ערז םיבידנה
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 םנוחי וימחרב םשה (14/1) א"לר תועובש אצומ ויתמלשהו .ו''צי יצרונמ
 הניבו חק? םדמליו לעופה לא חכה ןמ הבוטל םתנווכ איצוהל םכזיו

 ."םלוע לאל הלחת םלשנו םת .הנפ לכב והרמשיו הנצ ו7 םיקי םינוא ןיאכו

 :טסיּפָאק ןסידרעטעּפש םנופ טפירשוצ (נ

 חור העור ,אימיכח ילנר תופכל ךרדמ ,אירבח ןמד ריעז ינאו;

 רפסה תרקי תנפ יתוארב ,באתו ףסוכ תוינויע תובוט לכו ,באושו ףאוש

 םיב תנתונה ,הכוראה הכאלמה תולובחתה יללכ ינימ לכב ?לוכ תזה

 םינוילעה םינויעה לא החנהו העצה איה רשא הכורדו הלולפ ךרד תונובתה

 החמשאו הליגא םויה הז יתרמא ,הכורב תירחאב החלצהה םינישמה
 ויתואיבה יתרות רדה לא בר קשחכב ,ודבע ןוצר קיּפה יכ ,ודסחב

 םיתעה ןמ תעל אצמי יכ ירפס תביתב אצמנב ותויהל ויתקתעה תודימתבו

 תואיצמ שחכוי אל בבוסמה אצמ הב יכ הב לכ רסחי אל ירדנ םלשי

 תנש לאל נ"י 'א םוי יקורטד ק"קב הפ יתכאלמ תמלשה יהתו .הבסה

 ןב והישאי םאנ ,ק"פ? ךעבש ךשפנב םיבנע תלכאו וילע ןמיסחו ב"צש

 ."ק''וצז ירזע הדוהי ר"רהומ א'אל

 ןכירשעג זיא טּפירקסונַאמ רעד זַא ,תודע טגָאז טפירשוצ עטצעל יד

 ,16282 ןיא קָארט ןיא ןרָאװעג

 2 'םונ ענַאלייּב
 (78 טייז עז)

 "םינשה חוכיוה,, קרעוו ןשימעלָאּפ םעד ןגעוו
(1015/018110 11696018 06), 

 קרעװ טכעלטנפערַאפ רעטסנימ ןַאיטסַאּבעפ ךרוד ,עקיזָאד סָאד

 קרַאטש לַאקיטַאמַארג ןוא םענעפלָאהַאּבמוא רעייז ַא ןיא ןּבירשעג זיא

 טריפעג טרעוו סע ןכלעוו ןיא ,ליטס ןוא טרָא םעד .שַיערּבעה ןטזיירנרַאפ

 םָאמ רעקידנגינעג ןיא טריזירעטקַארַאכ ,'/חוּכיו,ה רעזעיגילער רעד

 : | . :ריפניירַא רעקידנגלַאפ

 םגו םינושמ םירבד לע ףצחה ידוהי םע ירצונה רבדמ הזה רפסב ,

 שרג םיהלא רחאמ ,םהידיב תויעט תולודנו תובר יכו םידוהיה תנומא לע

 אב רשא חישמב ןימאהל ונַאמ יכ אקווד םהיתואטח רובעב וינפלמ םתוא

 ןיא ותלוו וב ןימאמ רשא ותאטחמ םדא ?כ תא ?ואניו הזה םלוע לא
 'רל שודק םע םה וב םינימאמש לבא ,ץראבו םימשב הסחמו חעושת

 אל םידוהיה רחאמ הנהו .הלונס םעל ול תויהל םשה רחב רשא ויהלא
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 בבלה ךשחב ולפיו תימלוע תולגב ואב ונחישמב ןימאהלו לבקל ֹוצר
 הנשב לזב ריעב הפ בתכנ .ה"יא הזה רפסב תאז עידוא ינאו ,הזה נויכ
 .(1899) "ירשת שדחל צ"ר ק"פל םלועה תאירבמ

 .,תודוקנ טימ טסורדענ זיא קרעוו עצנַאג סָאד

 3 'מונ עגַאלייּב
 (18 םייז עז)

 ,"הנמא רפס, ךוּב ןשירענָאיסימ םעד ןנעוו

 עשיפַארנָאילּביּב עסיורג יד וצ טרעהעג '"הנמא רפס,, רעד ךיוא

 רעד סָאװ ,רַאלּפמעזקע םעד טימ טצונַאּב ךיז ןּבָאה רימ .ןתואיצמה-רסי
 .ייזומ ןשיטאיזא רעדארגנינעל ןיא ןענופעג טָאה רעניוו .ש ףַארגָאילּביּב
 טסיערּבעה ןטנַאקַאּב םנופ עדעררָאפ יד תומילשּב ָאד ןעגנערּב רימ
 -עטלָאהַאּבמוא ןוא רעּברַאה ריא טימ עדעררָאפ עקיזָאד יד לייוו ,סוינַאפ
 ןטסיערּבעה עכעלטסירק יד ױזַא יוװ ,תודע ןטסעּבמַא טגָאז ךַארּפש רענ
 טינ ךָאד ןליוו ןטונ ןֹוא סיילפ ןצנַאג רעייז ייּב ןענייז טינש ןטלַא םנופ
 ןוא טסיינ םעד ןיא ןעננירדוצניירַא טייוו ױזַא ףיזא תלוכיּב ןעוועג
 ןוא יירפ דנַאטשמיא ןייז וצ ידכּב ,ךַארּפש-לּכיּב רעד ןופ טראנגייא

 : ןעקנַאדעג ערעייז ריא ןיא ןקירדוצסיוא קיטכיר שיטַאמַארג

 םכח ילארשי שיא ותוא רבח רשא םיענו בוט רקי ,הנמא רפפ,
 תורומג תויארב וב חיכוהלו תודוהל םינש המכ ינפל ןובנו
 םירבדבו שדוקה חורו ןבו באב ח"בקהב םהל שיש םיחישמה תונומאש
 םיאיבנהו הרותה רוסי לע תבשומ איח קפס ילבו הנוכנו חמילש םירחא
 ךילוהלו םירועה יניע וב ריאהל הנמא רפס ומש ארק ךכיפל .םיבותכהו
 שולואפ ידי לע יימור ןושל לא ירבע ןושלמ קתענ .םיעותה הרשי ךרדב
 ה"הת םלוע תאירבמ ק"פ5 ּב"ש תנשב הריבה אנזיאב ספדנו שינַאב
 ."םורמ ימשב ןכושה ןוילע םשל דובכו חבשו

 : ןעלטיּפַאק ןעצ עקידנגלַאפ סיוא טײטשַאּב קרעוו עצנַאנ סָאד
 .שדוק חורו ןבו בא תומש שולש ןיד :ןושאר קרּפ
 | .ותירבו ותדל ןיד :ינש קרּפ
 ןגעק קימעלָאּפ עלעיצעּפס) תובושתו תולאש ןיד :ישילש קרּפ

 ,(''ןוחצנה,, לעּב םעד
 .חישמ תאיב ץק ןובשחו ןיד :יעיבר קרּפ
 ,םימשל ותיילעו ותתימו וייוניע ןיד :ישימח קרּפ
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 טּביײה ?טיּפַאק רעקיזָאד רעד .םידוהיה םייתפל ןיד :יׂשיש קרּפ
 : "'םינָארַאנ-ןדיײ,, יד וצ טדנעוועג רעטרעוו עקידנגלָאפ טימ ןָא .ךיז

 םתא המ?פ ;רבדמ ינא רשאל ובישקהו עמשו תכסה לארשי התעו,

 סנוו ללוע השאו שיא םכל תירכהל םכיתושפנ לא הלודג הער םישוע

 םכידי השעמב םשה תא סיעכהל תיריאש םכל ריתוה יתלבלו הדוהי ךותמ

 םכל תהלשנה הוּב ומייקתנ םתאובנש םיאיבנה ירבדב ןימאהל יתלבל

 רשא ויתואלפנבו ויתותואבו וב ןימאהל םתנאמו םכתא עישוהל ומשּב

 ,והומכ ןוזח וא איבנ םוש השע אל רשא םיארונו םיאלפנ םישעמ השע

 טָאװ ,ןדיי יד טימ טריזימעלַאּפ תובושת ו"ט ןיר :יעיבש קרּפ

 .(ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא חישמ זַא ,ןּביױלג
 ..םיתמה תייחת ןיד :ינימש קרּפ

 ח"לשנה חישמב ונימאי אלש םידוחיה ענומש המ :יעישת קרּפ

 4 'מונ ענַאלייּב
 (96 טז עו)

 ,לרעּפ ןרעייט ןטימ השעמ יד

 ,ןע ,'.לּביּב .רּבעה,) טננערּב רעריינשנייטש ףַארנָאילּביּב רעד

 -ננלָאפ ''לכשה רוא,, ןכעלטפירשטנַאה סהיפלוּבַא םהובַא סיוא (1-8

 רעקידרעטעּפש רעד רַאפ רוקמ סלַא ןרעוו טכַארטַאּב ןָאק סָאװ ,לשמ ןקיד

 :ןענניר יירד יד טימ השעמ רענערָאװעג רעלוּפָאּפ ױזַא

 התואל היואר יתלב המואה האר לבא היה תמא ;רמוא רמאי םאו,

 רימהו םטעמו אבו היתווצמו היקח ףילחהו תרחא המואב הפילחהו הלעמ

 הנושל תלעמ לעו התלעמ לע הדומ אוה הז רבד רמואה הנה .חבתכמ

 תשלש םויהש תמאה לע הרונ ונא לבא ..כ'עב הבתכמ תלעמ לעו

 רבדה ?ר תרחאב ןהמ ףוליח ךרד לע אל לבא ונממ תורפח תולעמהח

 ךותבו ,ונבל הליחנהל שקבו תדמהנ תילגרמ ולצא אוהש ימל המוד

 תיהתו תילנרמה תלעמ ריכיש ידכ רשועה יכרד ונבל הרומ היהש ןמזה

 .ויבא תא סיעכהו ןבה אב ,ויבא יניעב הדומח איחש ומכ ויניעב תדמחנ

 ןנב ריספי אלש ידכ םדא דיב תילנומה תתל הצר אל ?באה השע המ

 אל םא :רמא יכ רובב הכילשה לבא ,ויבא תא הצריו בושי םא ותשורי

 ךוע לכו הנדיספיש הצור יניא בושי םאו הנשריש הצור יניא ינב בושי

 בש אלש רוע לכו .ול הנלעא דימ בושישכו ירובב הזונג היהת בושי אלש

 תהיה םהמ דחא לכו םויו םוי לכב ןבה תא םיסיעכמ ויהו ויבא ידכע םיאב

 ןב היה אל יכ ,ששוח היה אל ןבהו ,תילגרמה ול ןתנ ונודאש ראפתמ
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 תילנרמה הלעהו ויבא ול ?חמו םשש דע והוסיעכה ךכ ?כ ןמז רחא .תעד

 ןשובְו םהינפ לע ולפנ דימ --- ויבא ידבע וארשכ .ונבל חנתנו רובה ןמ

 הרק ןכ .לוחמיש דע ומע תושעל הברה םהל היהו ןבה ינפל םהירקשמ

 הפ ונל ןיאש ,םב ונפילחה 'בתי םשהש ונל םירמואה תומואה םע ונֵל

 םלואו ,ול ונאטח רשאכ םשה תא םיצרמ ונחנא ןיאש ןמז ?לכ בישה?

 ןיאש ינפמו .'וכו ונינפמ ונשיבמ ושובי ונתובש תא ובושבו ונבושב

 ,םי ?כב הילא תולעל םימצמ ונאש הנרדפה התואב םויה ןיידע ונא

 רֶע (ונירצל םא ונלה :תמאהו הדמחה ימל תדמוע המוקמב תקולחמה

 תמאה ררבתי זאו ונבל הנבישיו רובהמ תילנרמה הלדיו עירכמה אוב

 האנקה רוסתו 'ד םע םיארקנה הל םיוארה הלעבל הדמחה בושתו

 ולאכ וריבחו וריבח אוה ולאכ ןימה ישיאמ שיא ?כ האריו .'וכו הטטקהו

 | .'' וכו ומצע אוה

 5 'מונ ענַאלייּב
 (119 םייז עו)

 ,"םיניע רואמ,, םיסור-יד ןיא טסקעט םוצ ןטנַאירַאװ ןגעוו

 םרכ ,) ''םיניע רואמ , לעּב ןגעוו טעּברַא ןייז ןיא רעביא טינ ץנוצ

 -סיוא רעטשרע רעד ןיא זַא ,ןעמָאנ סטרָאּפָאּפַאר .י .ש ןיא (שס ,"דמח

 ענעדיישרַאפ ןיא טקורדענּפָא עלעטש ןייא זיא .?םיניע רואמ ,, ןופ  עּבַאג

 טָאה עכבאנסיוא רעקיזָאד רעד ןופ ןרָאלּפמעזקע ייווצ ןיא ןוא ,ןטנַאירַאוװ
 ערעדנַא יד ןיא טלעפ סָאװ ,ץאוּבֶא ןצנאפ א ןעועג אפונ טרָאּפַאּפַאר

 -וצמִא עלעטש עקיזָאד יד ןזיוװַאֿב טָאה ןעמ רעדייא רָאנ .ןרַאלּפמעזקע
 -רַאפ ןרַאלּפמעזקע עקידנפערטַאּב עדייּב הפירש ַא תעשּכ ןענייז ,ןּביירש
 ןַא ןעזעג טָאה אפוג רע זַא ,ןָא ךיוא טרָאד טזייוו ץנוצ .ןרָאװעג טנערּב
 רּבחמ רעד ּוװ ,''םיניע רואמ , עּבַאנקיױא רעטשרע רעד ןופ רַאלּפמעזקע
 טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד ,?טיּפַאק ןט20 םנופ ףוס ןיא ךיז טרעפטנערַאפ
 ימנח יד ןופ סארמימ ןוא םילשמ עקינייא זַא ,ןזייווּוצנָא טּביולרע ךיז
 ןגָארט ייז לייוו ,ןיז ןכעלטרעוו רעייז ןיא ןעמענ טינ ןעמ ףרַאד דומלּתה
 ,רעּבָא טָאה תולצנתה עקיזָאד יד .רעטקַארַאב ןקידאמזוג ַא טלוּב ץנַאג
 -גנערטש יד טקידירפַאּב טינ ללּכ ןוא ,ןפלָאהעג סָאװ קינייוװו ,טנייש סע יו
 ןקורדרעּביא סײנַארעּביא טזומעג טָאה יסורייד .ןרעפס עשיסקָאדַאטרָא
 רע בו ,עלעטש עצנַאג יד ןפרַאװסױרַא ןוא ןניֹוּב ןקידנפערטַאּב םעד
 -טימ סצנוצ ךאנ םֹורַא רָאי 20 ןיא ,?""זח ירמאמ עסיוועג טריקיטירק
 טניפעג ייזומ רענַאדנַאל ןיא זַא ,ןעוועג עידומ רענדייצ טָאה ,גנולייט

 יי
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 -עגּפָא זיא ?טיּפַאק רעטס-20 רעד ּווװ ,''םיניע רואמ , רַאלּפמעזקע ןַא ךיז

 -מעזקע רעקיזָאד רעד .עיצקַאדער רעטשרע רעד טיול תומילשּב טקורד

 ךיױוא ךיז טניפעג רעכלעזַא ךָאנ ;רעקיצנייא רעד טינ רעּבָא זיא רַאלּפ

 ןטרָאד ןופ ןוא ,(ןָאסלָאװכ עיצקעלָאק) ייזומ ןשיטַאיזַא רעדַארגנינעל ןיא

 -סיורַא טזומענ טָאה יסור-יד עכלעוו ,עלעטש יד טָא רעּביא רימ ןסורד

 ,רעקיטירק עשיסקָאדָאטרָא ענייז ןופ ןרָאצ םעד ןליטש וצ ידכּכ ןפרַאװ

 -רעוו יד ךָאנ ךיז ןעניפענ ,ןטנוא ןופ 8 הרוש ,'א 'מע ,81 טָאלּב ףיוא

 : תורוש עקידנגלָאפ ,'קרפח הזב דוע רוכזנש המ יפכ , רעט
 התיה אלש ליבשב אלא םילשורי הברח אל :יבתכ ?כ 'פ םרמא ןכו,

 ,5ודנל ןטק וושהש ?יבשב :רמוא אקדח 'ר .הזמ הז םינפ תשכב םהל

 בר ?לצא וקיפסי אל םדבל םהש הארנ םנמא רשא הלאכ םירחא םימעטו

 פילחה 'פ ימלשוריב ורמאש המ הזכו ,והומכ הברח לע וניקלא דסחה

 ןכו תבשב רודכב הב םיקחשמ ויהש ינפמ הברח רתיב הלודגה ריעהש

 ינמ ןיבלמה תובאד ג"פו ,ביעי הכיא שרדמב התשמה רהב תוריע המכ

 רהוזב םרמא הלאל ףרוציש טעמכו 'וכו ודיב שיש פ'עא םיברב ורבח

 ..,דישאד ןאמ יאה ,וערז ?לחי אלו קוספ רומא תשרפו רע יהיו קוספ בשיו

 התימ בייח ורמא דיה ?כ 'פ הדנבו ,הבושת ול ןיאש ופיסוה יחיו רהזנו

 לעּב לע ןיכרעב שי 'פ ונילפהש המל המוד ,םילילא דבועו םימד ךפושנ

 לע כ"'נ וזירפהש ומכ ...תורומחה שלשה ןמ לודנ אוהש רמול ערה ןושל

 'וניח) תבשה תא גנעמה יבתכ לכ 'פו ...הבוט הנוכת לע זרזל הדמה

 .הלחנל הכוז (המודכו ןמש לישבת ןקתמש ?"פ ויתוכלהב ם"במרה ירבדכ

 ,.. םירצמ ילב

 6 ימונ עגַאלייּב
 (158 טייז עז)

 ,ןטרעפ םעד סולױּפ טסּפױּפ םעד ןופ תוריזג יד ןגעוו

 גנַאלקּפָא ןַא ןענופעג ןְּבָאה תוריזנ ערעווש סוליױוּפ טסּפוּפ םעד

 -ערעטניא סרעדנוזַאּב .טייצ רענעי ןופ רוטַארעטיל רעשִיערּבעה רעד ןיא

 -קַא ןַא ןופ םרָאפ ןיא ןּבירשעג ריש רעגנַאל ַא טרּפ םעד ןיא זיא טנַאס
 לאיתוקי ןּב לאונמע זיא ריש ןקיזָאד םעד ןופ רעסַאפרַאפ רעד .ךיטפָאר

 ןוּבשח ןייז ףיוא טָאה סָאװ ,לּבוקמ רעטנערּברַאפ ַא ,ָאטענעוונעּב סיוא

 ""=הוז , טעד ןקורד םייּב תואצוה יד ןופ לייט ןטסקידנטײדַאּב םעד טקעדענ
 אמונ רע .1 'תוחלא תכרעמ ,, סטויח םעד ןוא ''רהוז יניקּת, יד טימ

 יעװ רעד םיױל ןרימיצ רימ) 'א 'מע ,20 ףד ,"תורודה ארוקא ,יטרופנוק עז 1

 | ,(1745 ,עּבַאנסיוא רענַאיצענ
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 תיול , קיטעָאּפ ןוא קיטַאמַארג עשיערּבעה ןגעוו קרעוו א ןּבירשעג טָאה
 טנָאלק קרעוו ןקיזָאד םעד וצ המרקה רעד ןיא .(1897 ןיא טקורדעג) ''ןח

 -עּפס ַא ןיא ןוא ,דומלת םעד ןענערבראפ וצ רזנ ןפיוא רעסַאפרַאפ רעד

 ןדיי ןגעק טָאה'ס סָאװ ,תוריזג עלַא יד סיוא רע טנכער ! ריש ןלעיצ

 סאד לייוו ,''רעֶניטָאעט , רעד טסּפױּפ רעד ''עלוּב , ןייז ןיא ןּבעגעגסױרַא

 עטסקיטכיוו יד ָאד רימ ןעגנערּב ,תואיצמה-רקי ַא טציא זיא קרעוו עקיזָאד

 - | ; ןלעטש
 םיברו וילע םיגיעלמה ןועב אלא דומלתה ףרשנ אל קפס יִלּנ-.

 תונוכבו תובזוכ תועדב םילרח םהינפ וסכ םידהיתמה ץראה ימעמ
 םישנאה לע ןושל וכיראה דומלתה ילעב לע הפ וביחרה רשא םיפוסוליפה

 אלא תושק תורזנ ונילע ורזננ אלו םירשימו טּפשמו קדצ ירבדב םיאבוצה

 סורהה 'ד חבזמ תא אפרמ םהידי ופרש םיסיכ ילעּבו רודה יגיהנמ ןועב
 םיל רבעמ יתאב יכ יהיו .םיהלא תיב קדב תא קזחל ץרפה לע ודמעי אלו
 יליעמ תא יתערק ידומלת תפרש ינע חאר רבגה ינא ינולמ לא הנוקנַאּב
 הלוג ילכ ,תוארל יתלוכי אל תוער הנילע ופפא דוע ישפנ רמב הכבאו

 : יפ יעבמ הניק רישב ילשמ שאו ,יל יתישע

 יתוחנאו יתונוגי --- יתואלת לכ תמר }

 יתומצעב בקר אנו --- ינוממה ,ינורכ ;

 יתלונס יתדוצמ --- יתחמשו יבל שושמ
 יתכמל ןיא האופר --- והופרש והואצמ
 תרמכמב ןיא שרופו --- תרוכ הרנָא הלמָנ
 תרמשמל התיחמל --- הינגד םה םינוכג
 םירזופמ םייאבו --- םירעובמ ידמחמ|
 םיִררוצמ םיעקובמ --- ימע ךותב אצמנהו
 תרשאמ שרוד ןיאו --- תראפתו חצרא תמֲא
 תרמואו תזרכמו --- תאצוי רשא לוקל חחא
 םינהמהו םיביעלמו -- םיגנעמה רסיל
 טיגיסהו -ריסמ לידב --- ריבא ךשמנ העורק
 2 ןיתוזרכ ףצקו סנב --- ויתוצראו ומע לכב
 ויתוצמו ויקח ושע --- ואלמ וארק ?יחב
 תונב תאש תוקרקרי -- תוניצמ תופוע ומָּכ

 תונפ ?כב ועבכ שיאו --- תרז ומכ דנב ףנכ

 לאונמע . :רעטרעװ יד ןופ םיטשַאּב ריש ןקיזָאד םעד ןיא ךיטסָאוקַא רעד 1
 ע"נ לאיתוקי רמ א"כב

 ,ןלעפַאּב ןוא ןטקידע סטסּפיופ םעד *
 ,טָאק ןפיוא למיה לעיצ29ס ַא ןגָארט ףרַאד רײ רעדעי זַא ,הריזג יד
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 םהיתבו םתויסנכ -- םהל ובכע תונומַא

 1 םה םינותנ םירז דיב --- םימר ומכ ונב רשא
 / תותבבו תוברחבו -- תותפשאב פםתורוגספמ

 8 תותשל יזא הרמ ימכ -- םהל םיאפור םיסואמ
 5 ךסח רבו ןוזמ רחס -- +רשע םינש תיברת תושד
 7 רפ רספטו רש תונכו -- ? זעל ןושל -- םתויאר

 8 םה םירוסא -- התשמ קוחצ -- םהיתורשו םתקיני

 9 םהיגחב תבשי אלל -- רהנ רצכ ואוכי

 110 םירג וכלה םיברו --- םירכנ ושענ םיבורכ

 םירה ילע םיאבצכו -- םימי ורבע םתצק

 םידמחנו םע יבידנ --- םידרפסה תורצו

 11 םידע םידמוע םימרש -- עדונ אלה םיונעו

 םתרמשמב םרשע בורב -- םתראפתב םאב ?פת

 םתבש םוקמ עדונ אלו --- ופרשנו םש םוָאלת
 םישוח ודלח םישוטנ -- םישנו ףט םידיחי

 םישרפו םיסוס ילב -- םליצהש רוצ ךרובי

 תורגתהו תומחלמו -- תורצ ימי ינופפא

 תורשהו תוחפטמו -- םיפת שושמ תבש יזא
 ולימרתב שת רשנכ -- ול טיקשהל שיא תחורלכ

 ןלוקלקב הארי לבל -- טא ךלהו טלקמ ריעג

 יתולנב יתיכבו --- יתיכדנו יִתנופָנ

 יתבישי ורס יפב --- יתוביבס הפ ירענ

 -ונואצמ קוצמ רצו --- ינודכל יתונוז)

 .ינֹואְצי ידימלתו --- תולז םורכ דומל תושע

 ,םישרדמ:יּתב ןוא ןלוש ןכאמרַאּפ וצ הריזנ יד 1

 ,סָאמעג עלעיצעּפס ןיא גנורעקלעפַאּב עשידי יד ןרַאּפשרַאפ ןגעװ 2
 ,ןטסירק ןלייה ןלָאז םירױטקָאד עשידיײ טָאּברַאֿפ רעד 3

 רַאפ ןעמענ וצ ןסָאּברַאפ ןעװעג ןדי יד זיא עלוּב סטסּפײּפ םעד םיול 4

 ,טגעצָארּפ 12 ןופ רעמ תואולה
 ,גרַאװנסע םימ ןעלדנַאה ןרָאט טינ ןלָאז ןריי םָאּברַאפ רעד 5

 ףיוא ןבירשעג ןייז ןלָאז ןטנעמוקָאד ןיא ןטקַא עשידי עלַא ןַא ,לעפַאּב רעד 6

 .שינעילַאטיא

 רעזייה

 ,עלעטש=םגנוריגער ןייק ןעמענרַאֿפ ןרָאמ טינ ןלָאז ןדיי םָאּברַאפ רעד ?7

 .ןייו ןיא ןעננערברַאפ ֹוצ ןוא רענידַאב עכעלטסירק ןטלַאה וצ םָאּברַאֿפ רעד 8

 | - ,ןטסירק טימ ןעמַאזוצ
 ,תוא:ח עכעלטסירק ןיא ןטפעשעג ןריפ ןלָאז ןדיי םָאּברַאפ רעננערמש רעד 9

 ,דנַאל סָאד ןזָאלרַאפ טזומעג רַאּפרעד ןּבָאה ייו ןופ עליפ ,ןענַארַאמ ןגעק תופידר יד 0

 .ַאנָאקנַא ןופ םישודק יד 1
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 7 'מונ ענַאלייּב
 (169 טייז עז)

 .,"ןויזח איג , ןייז ןוא לגי םהרבַא
 ןס הירזע ןוא וטַאקסומ הדוהי ןופ :רודןּב רעד ,לגי םהרבַא

 ןיא שינעגנעפעג ןיא קידנציז "ןויזח איג , ןייז טסַאמרַאפ טָאה ,םימודאה

 ןוא ַאוטנַאמ ןּבעל ָאריצול עלעטעטש ןיילק ַא ןיא טּבעלעג טָאה רע ,8

 -ענ סָאד .רעמענלייטנָא ערעדנַא טימ תופּתושּב טפעשענ ַא טריפעג טרָאד

 יד ןשיוװצ ןתקולחמ ןּביױהעגנָא ךיז ןּבָאה'ס ,טכעלש ןעננַאגעג זיא טפעש

 ןעמ זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד ןוא ,טרסמעג םיא ןּבָאה רענגעק סלגי ,םיפּתוש

 טָאה ןעגנערּברַאפ וצ טייצ יד ידכּב .הסיפּת ןיא טצעזעגנייַא ןלגי טָאה

 זיא'ס יוװ ,טּבײרשַאּב לגי .''ןויזח,, ןשיטסַאטנַאפ-ּבלַאה ןייז טסַאפרַאפ רע

 -עּכרָאטשרַאפ ןייז שינעגנעפעג ןיא ןעמוקעג םולח ןיא טכאניײּב םיא וצ

 ןוז ןייז טליהעגנייַא טָאה רענעמוקעג טלעוו רענעי ןופ רעד .רעטָאפ רענ
 ,ןטפול רעד ןיא ןּביוהעגפיוא ךיז ייז ןּבָאה עדייּב ,?טנַאמ ןייז ןיא

 רעד ןופ ןטייוו עטיירּב יד ןיא ךיז טזָאלעג ןֹוא עמרוט רעד ןופ סיורַא

 סָאװ ,ץלַא ןוז רעד טלייצרעד ,עזייד-טפול רעד תעּב .טכַאנ רעקידמורד
 רעֹּבָא טרעװ גנולייצרעד-סנּבעל עקיזָאד יד .טריסַאּפ םיא טימ טָאה'ס
 תעּכ .ןשינעגעגַאּב עטרַאװרעדמוא ײלרעלַא ךרוד ןסירעגרעּביא טּפָא ץנַאג

 ,ענעּברָאטשרַאפ ןופ תומשנ ייז ןענעגעגַאּב ,ןטפול רעד ןיא ךיז ןגָארט ייז

 עקידנעשזדנָאלּב יד ןופ עדעי ;''והוּתה םלוע , ןפיוא םורַא ןעשזדנָאלּב סָאװ

 זופ יז דניז ערעסָאוװ רַאפ ןוא ,ןּבעל !עגנַאגרַאפ ריא טלייצרעד תומשנ

 ריא וצ ןעמוק ןענָאק טעוװ יז רעדייא ''והוּתה םלוע , ןיא ןײגמורַא סע

 גנוּבײרשַאּבסנּבעל עֶלַאער סרעפַאפרַאֿפ םעד טרעוו יױזַא טָא .החונמ

 ןוא תושפנ ענעּברָאטשעג ןופ ןעגנורעדליש-סנּבעל טימ ןטכַאלפעגפיונוצ
 טינרָאג זיא רעטָאפ סרעסאפראפ םעד עכלעוו ףיוא ,דיייר-רפומ ךס ַא טיט

 ןטכָאלפעננייֵא ןענייז סָאװ ,ןעגנוריסַאּפ ןוא ןלעווָאנ עליפ .ןצמק ןייק

 ילָאמעד טעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ רָאנ טינ ןענייז ,''ןויזח אינ,, סלני ןיא

 סע :טרעװ ןשירַארעטיל ןסיוועג ַא ךיוא ןּבָאה ייז ,רענייטשסנּבעל ןקיט

 םעד סיוא עלעווָאנ רעשינעילַאטיא רעד ןופ טסייג רעד ייז ןיא ךיז טריּפש

 ןוא ,טּפירקסונַאמ ןיא טרעגלַאװעג גנַאל ךיז טָאה קרעוװ סלגי ,ה"י ןט6
 םוצ .'ןויזח אינ, ןופ לייט רעטסקיטכיוו רעד זיא 1880 ןיא טשרע
 .(ןומא אנ) עירדנַאסקעלַא ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןטשרע
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 8 ימונ עגַאלייּב
 (24 טיוז עז)

 ,החּפשמ סשרוּכ ןופ 'יהמרגוּת ךנמ רעד
 ךיז טניפעג עיצקעלָאק-ןטּפירפסונַאמ רעטשרע סעשטיווָאקריפ ןיא

 ןשילּבק-שיטסימ ןופ סנטסיימ ,רעטעלב עזיול לטניּב ַא 826 'םונ ןרעטנוא

 סרַאטש טייצ רעד ןופ רעדייל ,עיצקעלָאק רעד ןופ טָאלּב ןייא .טלַאהניא
 יד ןגעו גנולדנַאהּפָא רערעסערג ַא ןופ טנעמגַארפ ַא זיא ,טקירעשעג

 .רעדנעל עשיעּפָארייא יד רעּביא הכולמ רעשינַאמָאטָא רעד ןופ תונוחצנ

 : טַאלּב ןטקעפעד ןגיזָאד םעד ןופ לייט ןטסקיטכיװ םעד ָאד ןעננערּב רימ

 הרענחש יפלו ,םנה הנה ,ןויצל ןושאר ,אובי קזוחב 'ר הנה רימו

 רךמא ל?אירבג ידי ?עו .הרטעה תנש איהש םת תנשב אוה ?נרה ךותחו
 אוהש ןושאר תהישמרד אתורעתא אתעש איההב יוהד דבכנה רמאמב

 תרכזנה היחב ?אירבג רעגי הנש התואבו ,לאירבג ?ש ודימלת ףסוי ערזפ

 לע יתעדל הז יהיו .(?) הנק תייח רעג וילא ה,עתי לאה רמאמ םייקי יכ

 .אתבר ימורב רעגי ילוא אתריעז ימורב (1813) רעג תנש ךלמש ךלמה ידי

 עמש רשאכ יכ בותכה רמאמכ ...וליחי השבכש םירצמל ןעמשי רשאכ יב
 ימור איהש רוצ ישנא ועמשיש :רמולכ ,רוצ עמשכ וליחי םירצמל

 ,ימור איה רוצש ?'"ז םימכח ורמא ןכו .וליחי --- םירצמ השבכנש

 לכ ,ימור הז --- רוצ עמשכ תדפ ןב רזעלא 'ר רמא אראו תשרפ ונדמליב

 רשאכ יכ היה ןכו ..רבדמ בותכה העשרה תוכלמב ארקמב רפח רוצ

 לבא ושעו ,הדלויכ ?יח םש םתזחא הדער םירצמ השבכנש ימורב ועמש

 רמוא ינא ןכלו ,ימור דחפמ קר םירצמ ובהאמ א? הלודנ הקעצו ?ודנ

 ונכ לע בשויה ונב ידי לע וא ךלמה הז ידי לע היהת ימור ?ש הרענהש
 םשהו .לאירבנ ?ש ודימלת ידי לע זא היהי אל םא ,ומצע והומכ אוהש

 יפכ יכ ןעי ,הכ יתומא םנמאו .,תמאה עדויה אוה ודבל הלעתי

 הטרגֹות יכלמ ינפל ךלוהה ךאלמה הלא לכמ ןבומה
 רמאמ םייקל ומצע ןיכמש לאירבנ אוה םהיתומהלמ םח?ה?

 ינפל ןליפא יכ ,הזמ המתת אלו ...םיששה תנשב ...וקה לגר רבשלו ונוק

 ויתומחלמב וחילצהל ךאלמה היה ןונה ךלמ היה אלש ןודיקמ סורדנפכלא

 לודנ ןהכ ידנב שובל ותארקל קידצה ןועמש אצישכש ?"זח ורמאש ומכ

 ונקויד תומד :רמא ,וידבע והמתו ?ודג דובכ ךלמה סורדנפכלא ול קלחו
 ךלמ ינפל ךלמש ןכש ?כו .חצונו יתומחלמב האור ינא הז לש

 ןדינגנו םשה חישמ שרכ תחפשממ אוה רשא המרגות

 המרנות ךלמ יכ םג םודאב ופא ןורח תושע? ךלוהו

 ותויהל יתעד ימלשרכ ארקנותוכפלמ אשנתוודוה םורי
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 ותחּפשממ אוהו ןושארה שרוככ הלעתי םשל בוהא

 סרפ ךלמש לע ורמאש םישורדה ןמ דחאב בותכ יתאצמו .ול המודו

 טשפש רע הנש רחא הנש םינש 'ג ימורל הלועש ימורב םחלהל דיתעה

 ודיב הרפמנו םיה ןמ ותארקל םילוע המחלמ ירובג 'ונו שדח ב"י הב

 המהרנות יאנוש םע םימחלנ םימשה ןמ יכ הרומ הז לכו .כ"ע
 ךיוהה אֹוה ?אירבגש רבדל החכוה שי םג .םפדור םשה ךאלמו

 ךלמ ירש ל"ר בגנה ךלמ ומע חגנתי ץק תעבו :רמאש בותכה ןמ ןינפל

 ,לארשי ץראל תיפורד איה םירצמש םירצמ

 9 ימונ עגַאלייּב
 ,(250 טייז עז)

 ,םישוריּפ ענייז ןוא ןהּכ יתּבש

 ךיז ןעניפעג עיצקעלָאק-ןטּפירקסונַאמ רעטשרע םעשטיווָאקריפ ןיא
 שוריּפ .סלאיבלמ ןּב יתּבש ןופ רעטעלּב עטשרע יד 992 'מונ ןרעטנוא
 -ןנְלָאפ טייג שוריּפ םוצ המדקה רעד רַאפ ."םשה רפס ,, סארזע ןּבא ףיוא
 ; ךיטסָארקַא רעקיד

 אלפנו בגשנ דואמ יח םיהלא

 .הלודג הואנ ולו םר ודֹוהְו -

 .הלהתו הכרב לע םמורמ --- ללמל לכוי רשא ימ ויחב ׁש
 הלמו רמוא יִלַּב רקי רואל --- ודובכ רוא םיאיבנה לכ בלב
 הלסְו לכ לע חלענה אוהו -- םימכחה לכ יפב ותלה ר
 הלנו ראב ומש רוס םהלו --- וידיסח לע תוחותפ ודסח ידי
  הלסמה תאז ילע הלע רשא -- הנוכי ארזע ןבא םהרבא ומכ
 הלוגס םנ םינינפמ םירקי --- םירמא םשה דוסב דיעמ תויה
 ,הלחת ?כה יבא םהרבאכ -- ֹורֹודב שיא לכ ילע בלה ןובב

 אדזע '| םכחה ירבד יתיאר האר, :המדקה יד םמוק ךָאנרעד
 השרומ ונל הוצ הרות ,ושלשה תומשב םצעה םשו די םינתונ םשה רפסב
 (?המה) איה הלענה לכשה תלעמב םילמ חכוה ויממ ובבל ישרומבו
 ןיורמא ויתורמא לכו םילילכ תובר תומכחמו םירצק וירבדנ ,םיִֿפוע הלעמל
 דומעי ימו ולכשב רעשה עקרהו תולועש לכשה ינזאמב תולילסו תוריהט
 יברעמ רנ וילע ריעה רשאכ ורֹודב וניבא םהרבאכ היה אוה יכ ןליבנ לע
 רוא (?) םיהֹוכגו רמֹוש הֹובג לעמ הובנ םיהלא רנ ותמשנ ורנ ןלהב
 ןאיס ונואש לוק יכ ונואנ לוקב םערי םישרפמה לב ,וניע התאר תורקז
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 עירוהל ומוק םויב ביתנ ריאהל ךרדה ול ןכה ,שענתה ?כ ורבדבו שערג

 הברה םכח היה אל וניתולג םוימ וינפל ,ומש יבשוחלו 'ד יאריל ויכרד

 רמוא אל ןכ היהי אל וניתלואג םֹוי רע וירחאו והידי אשנ םור יכ וחומכ
 (?) רטוח אצי יכ ונזאב ?גלגה ארוק וילאו 'ד ךרד ןכתי אל יכ ,ןכתי אל יכ

 .בצחיש-המב אצמנ רוקמה עבט יכ ימשכ ומש רשא ,איה תחא

 .'יתייהנ ןודאה הז ירבד יתיאר רשאכו .! ומל ?שכמ ןיאו ונממ

 וננמז ישנא תוברממו םימותחו םימותפ םתויהל ןודנ יתונשחמ רותב

 תויהל יכ ,ןויבח לכשו וירבד שרפ? ןוימדהו ?כשה ףֹותׁש ינעינה ,םימלענ
 .םורע ?כ טפשמכ תעדבו הנובתבו המכחב םלעהב ואב ונכ םלשה הז ירבד

 ,ותנוכת דע אובי ימ יכ ותנוכ םיברמ םלעהל הבס הז היה תעדב השע

 ,ייתומ ירחא תרכזמל היהי יכ ףא יתמוא ךרדמ לושכמ םירא הזבו

 םאיבנ וירמא ירימא םירזוע וירובח ראשב וירבדמ הארנ רשא תומוקמבו

 אֹובל רזעה לשא יתמאה רזועהמו .ונשוריּפ לע היאר תויהל ונרמאמב
 ."יתחונמ תאז יכייתנוכ לא

 10 ימונ ענַאלייּב
 (252 םטייז עז)

 ,השורי רעשירַארעטיל םוניטמוכ יכדרמ ןגעוו
 סָאד ןוא ,טכעלטנפערַאפ זיא קרעוװ עקילַאצליפ סוניטמוכ ןלַא ןופ

 תלמ ,, סינומימ ףיוא שוריּפ ןייז זיולּב ,טייצ רערעיינ רעד ןיא טשרע ךיוא
 -ַאמ ןיא ךיז ןעניפעג עיצקעלָאק רעטשרע סעשטיווָאקריּפ ןיא .''ןויגחה

 ייווַצ ןופ ןטנעמגארפ ָאד ןעגנערּב רימ .סרעוו סוניטמוכ טכַא טּפירקטונ

 -טלעוו סוניטמוכ רַאפ שיטסירעטקַארַאכ סרעדנוזַאּב ןענייז סָאװ ,קרעוו

 ,םענַאּב
 א

 .הרּוּת ףיוא שֹוריּפ סוניטמוכ

 ןיא ,21 'מונ ןרעטנוא טנכייצרַאפ זיא סָאװ ,טּפירקסונַאמ רעד

 .טעמרַאּפ טימ טשימעג ריִּפַאּפ רעטעֶלּב 194 ןופ 4? ןיא דנַאּב רעקיד ַא
 -ַאמ ףוס ןיא ןזיוועגנָא זיא ,טקידנערַאפ זיא קרעוו סָאד ןעוו ,עטַאד יד

 תשמח תנֹש בא הריל רשע השלש םויּב רבחמה ומילשהו,, :טּפירקסונ
 ,''תמתוחה ימל אנ רכה ןמיס טשו (1400) הריציל םירשעו םיתאמו םיפלא

 ,(1418) רעטעּפש רָאי ןצנַא טימ ןּבירשעג טָאה אפונ טּפירקסונַאמ םעד

 ,טזײרגרַאפ קססיילב זיא ץַאז רעצנַאג רעד 1
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 ?זניא םנופ השמ ןּב יתּבש רפוס רעד ,1 ןּבעל סרעסַאפוַאפ םייּב ךָאנ

 ןופ ןעֶז וצ זיא סע יװ ,ידרוצמ השמ ןטנרעלעג ןשימיַארַאק ןרָאפ ,טירק
 ;טּפירקסונַאמ םנופ טָאלּב ןטצעל ןפיוא ךיז טניֿפעג סָאװ ,טפירשוצ רעד

 העברא םויב יטירק יאמ ?"ז השמ ר"כב יתבש ידי לע הזה רפסה םתיו,, .

 םישלשו הנמשו םיתאמו םיפלא תשמח תנש יעיברה שדוחל רשע

 ןוערפה יתלבקו ידרוצמ השמ 'מ ר"כ7 אנידנטסוק ריעב הפ ויתבתכו
 | : ,"םלשמ

 "רוג י"ח טָאה הרותה שוריּפ םוצ עדעדרָאפ סוניטמוכ ןופ לייט א

 -רעסיד:רעטסינַאמ ןייז ןיא טכעלטנפעראפ 00 רָאי ַא טימ סירוצ דנַאל

 ךנַאלרוו טזָאל טימרעדניא .,ןזיירג עקידהמיא טימ רעּבָא ,2 עיצַאט

 קרַאטש) ''דואמ קחמנ , :גנוסרעמַאּב רעד טימ ץַאזּפָא ןסיורג ץַאג ַא ךרוד

 "ץעטקעמענּפָא קראטש , עקיזָאד יד ןופ .?ייט ןטסערג םעד .(טסעמענּפָא

 םתמכח יפכ םירבױמ ויהו} :ןענעייל ֹוצ ךעלנעמ ךָאנ ךָאד זיא תורוש

 תא ןיבי קפס ילב ,םהומכ םכח םדא אצמי ולאו םתגשה יפכ םיבתוכו

 ינמפ ןכא ,םישקח םירמאמ ירואכו םישוױיפ לא ךרוצ יתלב םהירבד

 ןאשנו םהמ םהירבד וא..כ רעש תרדאמ ולכ רעזמ טעמ םינורחאה בלש

 הכב הזו חכב הז רמאל הקולחה םוחללו טטוקתהל םהיר .,.הצק םהילא
 םהמ רדעת םעפו םיקלוחהמ דחא םע תמאה היהת םעפו הקוצ ףועמ הנהו

 ורנחמ תמאה לא ברק רתֹוי דחאה היהי םעפו ,םיקיר םישנא וראשי
 ןכתיו םיבר םיעמושחו דחא רובדה יכ ....בורק היהי םעפו ץראמ הת...תו

 וחוליכי אל יכ אל םתצקלו םיבלשה ןיב טתצקל טיבהל רבדמה וניביש

 םיראשנהו תועדה ילעב והולבקיו ןפואה הזב והרפסיו תועצהה ןורטחל

 | | .?וקירי ץראה לע וקמי םהב

 רימ סָאװ ,עלעטש רעד ןופ לַאנינירַא םעד ךיוא ָאד ןעגנערּב רימ

 | :סטקעט ןיא ןביוא טריטיצ ןּבָאה

 םירמאמהו תוביתה יראנמ םהמ ,םישרפמה (הרותח לע) הילע וברו,

 םיראבמ םהמו ,ןוינהה תכאלמ ךרד יתלבמ קודקדה ךרד יפכ םישקה

 םהמ טשפה יכ שרדה ךרד לא ורפ םהמ ,ןויבחב לנוקמה יפכ םירמאמה

 רתסנ ילכ בותכהו םירתסו תודוס הרותה לכ יכ ובשח םהמו ,שרש

 אֹוה בותכה לכש ובשח םהמו ,םשוריפב חלאמ וביכרה םהמו ,םירדחב

 םהו הלאה  םינינעה ינשב ופתתשה הלא 55 ,םש אוה רשאב .וטושפכ

 עז ,152ג עטַאד יד ןָא םויװ רע תעּב ,טַאהענ תועט ַא טָאה רנַאלרונ ייח 1

 ,1108006 א81סמעההוצ ההצ עסזסמאחע 682. עצסמ2עצקוג ןייז
 69 ' ,86 אז8ס0 4141 ןייז וצ ,8--5 'ז ,ענַאלײּב ,רבעה :עז 2
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 ןללמ רשא ?ככ םתעד יפל בותכה תנוכמ ןאצי אלו םהירבדב ורצקש םא

 לורג ץבוק תושעל ירכ םתעד יפל בותכה ןונממ ואציו וכיראהש םאו

 ינירנטשוקה וניטמוכ רזעילא ןב יכדרמ ינא יתוארכו ,ולתהי והערב שיאו

 םיקידצ ירבד רוחבל ולכי אלו ,םיפסאנ דסח ישנא םב רשא םיפולחה תא

 ךרדב בותכה ראבל יחור ינתרעה ,ףוס םיב םי לע ורמיו ףוספסאה ירבדמ
 ןוכמו קודקדה תכאלמ יפ לע שושנ הזה רואבה היהו תיתמאה הנוכנה

 המכחהמ דוס ול רשא םוקמבו ,ןוילע רתסב בשוי ,ןויגחה תכאלמ יפ לע
 ןילא תהיחי רשא תומוקמב ןכו ,ונצירא העיגרא יכו ,ונזימרא תיעבטה

 תורמה תמכחו ונבבוסי רפסמה תמכחבו ,ונראבא תולזמה תומכחמ ךרצ
 ,ויתונרק ןייחת ינממ ,ויתודוס דסַיא תוהלא תמכחבו ,ונממ רוסת אל

 וב ויהיו םיקוספח שאר לע ורנ ולהב ,רכֹזי ול יוארה םוקמב דחא ?כז

 םעפ ריסא אלו ,זוזעו רובנ קזח אוה יכ זיזא אל טשפה ךודמו ,םיקצומ

 א טשהמ יכ ,הרותב םינפ אשונה היחי אל יכ יתעדי יכ ,היהיש ימל

 זא הלּבקב אב טשפה תלוז אוהש הארי רשא שוריפה םא דנלמ ,ארי

 ,הלעמה דוסי אוה יכ הלחת טשפה ךרד ריכזא הזב םגו ,הלנּפ ופ היהי

 רואב והראבנו ,תערנמל היהיו וחכ ?לדי זא תעדה לוקש ךפה איה םא ןכו

 ירבד תא יניע חכנ םישאו ,העומש ןיבנ ובו העדהו ?כשה והלבקי רשא

 טיבא אל םלכמו םהירבד תא ארקאו םה םנ ושרפו ינומדק רשא םינובנ

 םישרפמל שארו רתופה אוה יכ ארזע םהרבא 'ר םכחה ירמאמב קר ותוי

 ומיכסי רשאכו ,טש םהירבד לעו םשאר ?ע ףצו ,טשפה ךרד לע וכלה רשא

 ונל הארי רשאבו ,ןוכי חריכ רוס קיתמסנ וידחי ,ןוכנהו תמאה םע וירבד

 יי ,,תרבוע חורב לאמש לע וא ןימי לע הנפנ ,תרחא ךרד שפתש

 ןפוא ןשיטסילַאנָאיצַאר ַא ראט סָאװ ףיוא ,ףירנַאּב ַא ןבעג וצ ידכּב

 רימ ןעגנערּב ,טסקעט ןשילּביּב םעד ןשטייטסיוא ךיז טסיילפ ונישמוכ
 טרעװ סע ּוװ ,"אריו, השרּפ ןופ םיקוסּפ עטשרע יד ףיוא שוריּפ ןייז

 יַאּבמוא יירד טסאנ וצ ןעמוקעג ןענייז וניבא םחרבַא וצ יו טלייצרעד

 יב .וילא אריו תשרפ :עטנַאק

 ןילא אריו --- ליחתא תע --- הואנ ול יכ --- חוהח לאה

 .וילוש תחת --- חורה אוה -- הוצ הרות --- הוא ןכל |

 השלש םשהש ורמא חור יעות ;ל'"ז ארזע ןּבא םהרבא 'ר םכחה רמא

 ינש ּואוביו :וחכש הנהו ,ודרפתי אלו השלש אוהו דחא אוהו םישנא

 ּופ ?חמי :רמאו וילע שפת " ינויה השמ 'רו .ברעב המודפ םיכאלמה

 םא יכ המואמ ול ליעומ דרפהה הז ןיא חור יעות תעד לע יכ ארוע ןבא

 ןאכ ןיא םינשב וארנו םהרבאל םיארנה השלשה םודסבש םינשה ולא ויה

 ,וסַאצֹוּפַאק השמ *
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 ךיפה וא הלמ ףרפה תודרֿפחה תלמב םיעותח תעד ןיאש דועו ,ל2 דומה

 ףחאה אצמיש וא תולמב וררפיש ם"עאו דחא רבד םתשלשש קר םוקמ
 ודרפנ םאו השלשה ולאש םירמוא םה הז ךפה וא ץראב םירחאהו םימשב

 תונגובתהה הףולח דצמ םוקמב וא תולמב ודרפתי אל יכ םה רחא רבד

 ;ןםה דהא רבד םמצעב םה קר ,ץראב הטמל השעמה תויהל ןרטצנשכ

 ראבתה רבכש ליכשמ ?כ עדי םנמא ,המואמ בישה אל ארזע ןבא הנהו
 רבד טתשלשו עודיה אוהו העדה .אוהו עודיה אוה ךרבתי םשהש תפומב

 ומב םניאו תוננובתהה ףולח דצמ תולמב השלשה ולא ופלחתיו דחא

 רהא רבד םתשלש קר ,הזמ הז םידרפנ םהש ןבלתמהו ןינלמהו ןבולה

 םוׁש וילע ןיא תמא חוו ,ם'מ צ ע ב אל דבל תול מ ב םא יכ ודרפי אנו

 אכש ומכ תמא אוה 'והושיחכי םאו ולוכ םלועה והשיחכי אל קפס
 ןיבתל ולכוי אל םתוטש דצמ ןומהה םנמא ;והודוי םא ןנש ?כו והושיחכי

 לשכנ חז ינפמו הז ןומחה חכב ןיא יכ ,ןבויש יואר היהש המ יפכ ותוא

 םימכחל הזכ הרקי המואו חמוא ?כב אלא ךכ דבלב םהל עריא אל הזו ;הב

 םילשמב תועדה תצקב תמאה םילעהל םיאיבנה וואר הז ינפמו ןומחה טע

 ץעבו תישאוב תלחתמ תיאוש ומכ םתצקב קותשלו תוינומה תועדו

 ,הרות ירתס תודוסו האובנה תודופו ןהע-זנ דוסו תעדה ץעבֹו םייחה
 תובסה ולא יתלו םה הלבקה תודוסו הרות ירתס תודוטש בושחת לאו

 ,ינויה השמ 'ר ןושל ןאכ דע .סחו תלילח םמילעל תרחא הבס םהל שיש וא

 העטו ,חור יעות תעד אל םגו ארזע ןבא תנוּכ ןיבה אל םכחה הזו

 םהרבא האר יכ ,שולשה לע הארמה תאז ושרפי םירצונה יכ ,תויעט יתש

 פעמ רומעת אנ לא :םאצמב םהירבד וקיזחהו ,השלש ןוימד לע תוהלאה

  חארמה תאז שוריפ הז ןיאש ראבל ל''ז ע"בארה תנוכו ;דיחי ןושל ,ךדבע
 בותכחו ,ל2 ודרפתי אל םתנומא יפ? יכ ,ןינעה הז לע הרות אל יכ ללכ
 תודוהל הצרנ םא ףאו ,היהש המ רופפ הזו םיכאלמה ינש ואוביו :רמוא

 תנשה ךא ןיע תיאר וניא הז יכ ,ןכתי אל הככ וארנש ינויה השמ 'רל
 ןפואה דבלמ םתשלשב בייחתי םתעד יפל דחא לכב בייחתי רשאו ןיע
 רךבלפ הורבו ןבב בייחתי באה ?ע בייחתיש המ יכ ראשהמ לידבמה
 רבלמ הורבו באב בייחתי ןבה ?ע בייחתיש המו החפההו הדלוהה
 ךבלמ ןבהו באה 59 בייחתי הורה לע בייחתיש המו ,תודליתחה
 היה ןבלו םתוא םילידבמה םינפואהמ המודס םתאיב ןיאֹו תוחפנתהה
 איהש םתנומא ןינעמ םרובעב ?לצנתהש המש דועו ;ודרפתי אלש יואר
 הועדי אלש יפל הב ולשכנ ןופחהש רבלמ העידיהו עדויהו תעדה תנומא
 ןימאיש ימש רחא תאז םתנומא ןיא יכ םהמע לשבנ םכחה הז --- יוארכ
 ךהיתנ אלש רוחיי ןימאנ א? םירמוא םהו רומג דחימ אוה הנומאה תאזב
 רחא הולא ןימאנ ךא )2?4114066(,  שנילאהמ בשחנ אלש יובר אל םנו
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 ערויה ןכ ןיאו םלועל לדבהה םירמוש הלאה םינפהו םינפ השלש לעב

 הככ םה ?בא ?עופב םתויהב םינינע השלש םניא יכ עודיהו תעדחו

 רחא איה םיעותה תנומאו השלש וא דחֹא םא םה ןכ םאו חכב םתויהב
 וירבד האורה לשכי ?בל תאזה תבזוכה הנומאב ירבדב יתכראהו ,השלשו

 95ב אוה אֹויַוְׂש םיכובנה הרומב רמא ברהו .ןוכנ לע םינימאמש בשהחיו

 השלש הארו ויניע אשנשב רמאו הז היה ךיא שרפ ןכ רחא הארמה
 םאש רמאו ושמת ןמחנ ןב השמ 'רו .ומע שיא קבאיו ןינע ןּכו םישנא

 םשה וילא הארנ אל ןכ םא םילכוא םישנא האובנה הארמב וילא זארנ

 םא וירבד יפלו תואובנה ?כב אצמת אל הככו הבשחמב אלו הארמב אל

 קר הרש הקחצ אל םגו רקב ןב םהרבא השע אלו תוגוע הרש השל אל ןכ
 רמאש דע הזב ךיראהו ץיקהב וכרי לע עלוצ בקעי היה ךיאו הארמ ?כה

 וייבדמ םערתהל ןיאו .םנימאהל ןכש לכו םעמשל רופא םירבדח הלא יכ
 ם"פעא ונממ םלענ אל הזו םירבדה הלאכ וילע רמאיש עדי עודי ברה יכ

 םידרפנ םיקרפב הזל המודכ לע ?צנתה רבכו ףלאמ דחא ?יעוהל ?לדתשה

 .שרמל לבוא אל יכ שקבמה אצמי חזב הז ויקרפ בישמהו ,דבכנה ורפסמ

 תייאר בותכב רכזוהש םוקמ לכב יכ תמאבו :ןמחנ ןב השמ 'ר בתכ דוע
 וגישי אל םישגרהה יכ םולחב וא הארמב אוה ךאלמ רובד וא ךאלמ

 איבנ ונניא ךאלס .תייארל גישמח יכ האובנ תוארמ א לבא םיכאלמה
 ידי לע ותאיבנ ונבר השמ יתלוז איבנ ?כ יכ רזונ ברהש ומכ רבדה ןיאש

 אל ֹוהיאְו יאיבנ ןוניאד הינימ יפידע והניא ?אינדב ורמא רבנו ךאלמ

 .האיבג הניאש רגה ןינעמ ןכו ,ינולאירבנ םע ונינע היהש ינפמ איבנ

 תמכחב ותֹועידי רדעהל הוו ותשיפת לע תוקדוצ ויתויאר ןיא הנהו

 היה כ"פעאו הכיפהב תקדוצ ראשת אל תללוכה תכייחמה יכ אטבמה

 םנו האיבנ רנה ןיאש ונדמל ומצעב ברה יכ ברה ירבדב ןייעל ו5 יואר

 ורתוסו רבד רמול ןכתי אלש טוטשלו םיאיבנה ללכמ ?אינד ןיאש ריכזה

 .ןילא הארנ םשהש ורמא םירחא םיטרפמו רדעהה םילשמ היה הוזמו

 תושר שקבו םישנא השלש אריו ויניע אשנ ךכ רחאו האובנה תוארמב

 םדוק רמאיו תלמ רסחו םתארקל ץר רחאו רמא רבכו רמאיו יכ הנוכשהמ

 איבנ לא  איבנ אובי אל יכ ,הרשל םא יכ םהרבאל ואב אלו ,אנ חקי

 ביציו תמא ברה ירבדש יתעד ימלו ,חלושה ירבד םע ורשפתי םהירכדו

 םיבצנ ןיבת םא :זמרב טעמ ךל הלנא ינאו ,דואמ םיקומע םה םנמא

 אנ םאו קוחרמ ןכש לכו וינפל ומכ וילע ןיא יכ םתארקל ץריו .םע וילע

 ףרמאו םג ורבעת רחא םע ךדבע לעמ רבעת אנ לא ,ךיניעב ןח יתאצמ

 י ונדוע םהרבאו םע םחלשל םמע ךלוה םהרבאו בושא בוש רמאיו םע וילא

 --'דבל םש םינׂשה תאיבו םודס ינפ לע לכה תפקשהו 'ד ינפפ דמוע

 ירשבמו ;בותכ ןכ יכ וילא אריו טרפ איה ךיאו תאזה הארמה תוכיא ןיבת



 45 ןריי ייּב רומַארעמיל רעד ןופ עמכישלג יד

 ינלאב ?עפנ ןינבמ הלמהו ערותא ןילא הארמב רואיב אְריו .הולא הזחא

 יכ עודיה ?האה ,הלוגה ךותב ינאו םעטכ ומעטו ותירב ?עב אוה ארממ

 םדוק אוהו ..םוחכ ,ארממ ינלאב בשיו אֹוביו םהרבא ?האיו בותכ ןכ

 אֹוהש ןכתיו ריואה רובעב ?האה חתפ בשוי היה ןכלו בורקּב םויה יצח

 ץריו אריו ןכלו תמ ה"עק יכ ןקז ינדאו בותכ םאו ברע תחנמ תעל דננכ

 .ןיבי ליכשמהו םתארקל

 ןיא קידנעטשלופ ךיז טניפעג ''ארומ דוסי, ףיוא שוריּפ סוניטמוכ
 זיולּב טלעפ סע ,852 'מונ ןרעטנוא עיצקעלָאק-ןטּפירקסונַאמ סעשטיווָאקריפ

 סעּפע ךיז טפידנערַאפ טָאלּב רעטשרע רעד ףיוא ?ייוו ,טַאלב-רעש רעד

 עשימָאנַארטסַא עליפ ךיז ןעניפעג טּפירקסונַאמ םעד ןיא .קרעוו רעדנַא ןַא

 -קַא ןא ךיז טניפעג עדעררָאפ רעד רַאפ .ןעגנונעכייצ עשיטַאמעטַאמ ןוא

 * תומילשּב עדייּב ָאד ןעגנערּב רימ .ןעמָאנ סרעקאפרַאפ ןטימ ךיטסָאר

 הרוע יפב אצמא לאל החטבא םא -- ארזע ונב תמכח ינמ הקזח םָא
 אריא אלו יל אוה ודפח בורב אוה םג -- הרדההו דוהה רוצעי אלו ןתונ
 הרוא ירעש תא ילא חתפ רמוא --- הריכבמכ קעצא וילא רשא ןעד
 הריעאו םיקיז ומב תורוסא תועד --- הריּתַאו רוזעת השק רסאמזב
 הרטמל ץחכ והונתנ אל יכ --- ארומ ךוסי רפפ וארק רשא םיבר

 הרחוסו הניצ אוה הביבס שת יכ -- הרותסמב אובל לובתי-שונא תעיד
 הרוש םשו הטח ודי הרצק םג -- הראופמ המכח לכמ לכו ?לָכ
 הרבג דואמ ותעד רומלת יבתכמבו --- הרותהו תווצמ לע ודוסי דסי
 ,הרמא אלו רואב ךיראה אלו רבד --- הרצקבו םתפב יכ הקמעב סל95
 הריצ ילע תלד הבסאו םילמ --- הריבחאו יתנב הוקת ריפא ינאָנ
 (?) הרבג ילע"אשא ילגר שונא םג בער שיא לכל םישא הימעט ?כמ
 הרב ומכ הדוס הבית לכל עדי -- ארקי רשא ינפל ריבעא ינא הבומ

 הרס רשא איישוק תא ץיקיו ץובקי -- הרוז רשא קפס םינמוטמכ אצמו
 / הרשמהו ךוהה םימשו ץרא -- ארב רשא טיהלַאל יכ דואמ תיִלעָנ
 .הרבדמ המכח הב רמאלו שורפל --- הרסומב ודבע בל לע הלעיו

 ריעב הירכנ ץראב היבשב יתויהב ;ל''/ רזעילא ר"ב יכדרמ רמא

  תובא ,םינובנֹו םימכח םישנא יתיאר ילהא םש יתיטנ רשא ,ילוּפונאירדא

 םירקוח ,הרעש המחלמ יבישמ ,הרותה ישקבמ קדצ יפדור םינב ?לע

 הכרעמ ,הכלהכ חבושתכו ,ןינעכ הלאשכ םישוריפהו תויארה םישרודו
 רמאי הז ,תונמל םהל ונתנ תוינוציחה תומכחה ינינע םגו הכרעמ תארקל

 ךורדי אל רשא ?אוש ?כ7 בישהל ןכומ יננה ,יגנה ארקי הזו ינא 'דל
 רפסמ ינפל ןארקיו םימיה םש יל וכרא יכ יהיו ,לאב לעתי ונוירשו ותשק



 נרעבניצ .י ר"ר 40

 ררובחמ ןאצמ רחֹא רפס םהינפל .הנהו ואריו םהיניע ואשיו םימכחה

 רבדמ ותוא םתוארכו ''אוומ דוסי, ומשו ,ארזע ןנ םחרבא 'ר םכחה
 תומולא אשונ תומכחה יניינעב םגו םיזוחהו םיאיבנה ירבדב םיזמרב

 ראבל- ינממ ושקב .ונינעל קומע וינופצמ יולגו איבהל השק ונושל רשקו
 ינריצפה רפש ירמא ןתונה * ףסוי 'ר בושחה דימלתה טרפבו רפסה הז
 ותנבה םאֹו ,הזחנ ותשקבלו ונשרדנ ותבהא בורלו ,הז תושעל דואמ

 ּונישע לואש תאו תומ םע תירב ונתרכ ,הזנו באשנ ךיאו ?לואשמ הקומע

 ותנוכ רשא רבד יאצומבו ,ןוסא ינרקי אלו ןוששב םימ בואש? ,הזוח

 וננביש ידכ רעשה חתפ תוארהל תוביס ֿבבסאו ,ונריתסא דוס לע הרוי
 ירזעב יבא יהלא תויהל ירבסו ינוחטב רחא הז לכו ,ונעדיו ו5 יוארה

 תטבו ךכרד 'ד לא ?ג בותככ השעא רשא תא  ינרויו יפ םע היהי אוהו

 םישרפמה םימכחה גהנמש תויהל רמאנו ליחתנ הנהמו .השעי אוהו וילע
 ריכזח רשאכ (4) הלמשב םירבד הלחתב םיעידומ רפס שרפל וליחתישכ

 אבע ןב ילע םאו וטסראל יעבטה עמש ופסל ורואיבב רשר ןב םכחה הז

 תבסה ןתנו הכאלמה םלשב עודיה ורפסב 'תולחתהו תוישאר םתוא ארק

 רנניא ?בא ,ןינק יתלב רזע רפסבש המ ןיבהל ארוקל ורזעי םהש יפ?

 תנוכ םהו התעידיב רזוע רבד ?כ המכחה תלחתה ארקת אל יכ קדוצ

 ּומש המֹו וסחיו ֹוב השענה דומלה ןפואו ויקלחו ותלעות ותגרדמ רפסה

 םיאצוי םבורש תויה םאו ,ןכ םג םעידוהל ונל יואר ותוא חינמה ימו

 ןרמאב םכחה רמאממ העודי איה רפסה תנוכ םא הזה רפסה ירבד ךותמ

 ףתוי חנייהתש רשפא רבד ?כב תונווכה הנהו ,ךירצ ינא ארומ דוסיל יכ

 יניאו תילכתה אוה ונניאו תילכתה דעב ןווכמ השענה תויהב תחאמ

 קר םירבדה 27 תפתושמ איה תאז יכ הנורחאה תילכתב התע הצור

 םתא םאו תינשה חרוכהל היהמ הנושארהו תנווכמח הנורקה תילכתב

 ןמ עבטב תרחאומ 'אהו תאז תחת תאז לבא תוסחיתמ יתלב םיתש

 התיה ותנוכו 'אה חנוכה ותילכת םסרופמב רבחמה האריש רשפא תרחאה

 ׁשיו .ןיבמה לע ראשנו הז ךפה םג רשפא םימעפלו תרחאה עינהל ידכ

 תרחא הנוכ ןיוכמ אוהו ונרכזחש תונוכה ינימ פע םצעב ףדור רבחמ

 ןלאכו תרחא העידי הזמ םנ עינמו חרקמה ךרדב ולאכ וירבדמ תאצוי

 חניכה איה התיהש רשפאו הרקמה ךרדב התויהל 552 הנוכ תאז ןיא

 ףסכ תויכשמב בהז יחופת םישהל ידכ ןפואה הזכב העיגהו הנושארה

 והועיגיש םדוקו תויררתתב םדאה פסעתהש ירחא איה ותנרדמ םאו

 ןכתי ןפוא הזיאב ןיבהל ידכ רפסה הז ארקל יואר זא תוינויעה תומכחה

 ?כבמ לכב םורע ותויהל רשפא יא םאו תוצמב וקסעתהב םדאה םלשיש

 .יציבר ףסוי רעטנרעלעג רעשימַיַארַאק רעטנַאקַאּב רעד *
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 וב קסעתמה טניבי אל רפסה הזב םירבד שי יֿכ תוינויעה תומכחהמ

 תועידיהמ ןימב אלא תויניעה תומכחב העידי ול המדקש יתלבמ

 לא  עיגי ןפוא הזיאב םדאה תא תורוהל איה ותלעות םאו .תולבוקמה

 ערֹוי םדאה תויהב יכ הזו ,רחא רבד הירחא ןיא רשא תיתמאה תלעותה

 תואצמנה יקלח םה םהיאשונ רשא תומכחה ?כב שמתשי ןפוא הזיאב

 דוקהו ןילקרטה אוה הזיאו רודזורפה אוה הזיאו רעשה אוה הזיאו

 םישגנה םינהכהמ היהי לבא תוארל 'ד ?א סרהי אל זא ,ותגשהב רחאתמהו

 ןפיאה הז ונישהב הזו הנושארה תיתמאה המכחה לא עיניש ינפמ 'ד לא

 ןא יכ םללכב תומכחב והגישי רשאכ המכחה יקלחמ קלחו קלח ?כב כ"ג

 תלעות המ :רמאת םאו .תענמ תלעותהו החוכנ ךרדהו רשי רדסה היהי

 תאז ?א שקהב ןיאכ תוילעותה לכ יכ רמאנ ?העידיה תאז תענהב

 יתצנ םדאה ראשי הב יכ הרובעב ןה לכהו תילכתה איה תאזו תלעותה

 לכו םירעש ב"'ייל הזה רמסה קלח רבחמה חנה ויקלח םלוא .םלועל היחי הכו

 רשא גוס תחת ּוסֹנכיִש רשפא םייטרפ םיניינעל קלחנ אוה רעשו רעש

 םלוא .ומצע רעשה נוס תחת וסנכיש וא רעשה נופ תחת אוהה גוסה

 פכונ אל יתפומ הזה דומלה ןיאש תויהל הנה וב השענה דומלה ןפוא
 יא ?בא ךפהב ווא םימדוקה לא םירחאמהמ אוה םא רמוא טילחהל

 םיראובמח םירבדהמ היהי הזה ןפואהו ללוכ ןפוא ול היהיש יתלבמ רשפא

 ןבומ עיניש ידכ םיינויעה וירבדב הזימרב םירמאנה םירבדה לא תפומב

 ונניאש ינוצר יתפומ הזה דומלה ןיאש ירמאו .םכח רמאמ וא איבנ רמאמ

 וראבתנ םייתפומ םה וירמאמ בֹור םלוא וב ראבמש המ תפומב ראבמ

 סחיו וב םיפקומה לא ףיקמה סחי אוה הנה וסחי םלואו ,םירחא םירפסב
 וב יכ ארומ דוסי וארק אוה הנה ומש המ םלואו ,תולעמה לא םלסה

 ארובה שקבמ המו וארוב לא םדאהמ האריה היהת ןפוא הזיאב ראבי

 םכחה אוה ותוא חינמה ימ םלואו ,תנווכמה תילכתה איה וזיאו םדאהמ

 'יפ ראבו םימוצעו םיארונ םירובח רבח רשא ?'"ז ארזע ןב םהרבא 'ר

 תומכחה ירפסו קודקדה ירפסב םיבר םירחא םירפסו ארקמהו הרותה

 ,רפסה ירבד שרפל ?יחתא הנהמו .תוידומלהו

 / עא ר טעראר
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 וו 'מונ ענַאלייּב
 (25/ טייז עז) י

 ,השורי עשירַארעטיל סולוּפודנופא ְבלָּכ

 א
 וצ טקידנערַאפ ולוּפודנופַא בלּכ טָאה ''רנ ןֹּב רנ יבא, עמעָאּפ ןייז

 :עפַארטפ-פולש רעד ןיא ןזיוועגנָא ןיא סע יו 1 רָאי קיצנַאװצ ןוא ךיפ

 םלוע רצונ ט"מרה תנשב -- םלשנ רנ ןב רניבא רפס

 .בלכ תרילימ ד"כ תנשב -- ןילסכ חרימ אוה ד"י םוי

 יינספיוא רעטלע רעד ףיוא רעסַאפרַאפ רעד טָאה ,טנייש סע יוװ

 טפירשוצ רעד סיוא ןעז וצ זיא ס" יו ,קרעוו-טנגוי ןייז טעּברַאעגרעּביא

 יי ר : טּפירקסונַאמ םנופ ףוס ןיא רעּבײרשּפָא םנופ

 ש"מעי יטילופונורדאה ןקזה ? והילא ןב ולופודנופא בלכ ורבח,
 ה"יכ א"בא בלכ ורבחמ ידי לע הז םלשנ .(םולש ובכשמ לע ביכשי)
 תנש ןויס שרוחל םוי םירשעו השולשב ישש םוי א"יז תכנ ש"מעי

 תנש איה םלועה תאירבל םינש עּבראו םינומשו םיתאמו םיפלא תשמח
 ירחא ז"'צי וינבל בוט רכזל ול תויחל ומצעל ובתכו רבחמה תדילל םישש

 ."ס''נא 'תי ול חבש ותומ

 | ּב
 יקולח ַא ןַארַאפ זיא עיגָאלָאטנַא רעשיטעֶאּפ סולוּפודנופַא ןופ ןעמָאנ ןגעוו

 ןרעטנוא ךיז טניפעג סָאװ ,טּפירקסונַאמ םנופ טָאלברעּבייא ןפיוא .תועד

 טימ טנבייצעגנָא זיא ,עיצקעלָאק-שטיוװָאקריפ רעטשרע רעד ןיא 828 'םונ

 סָאװ ,טּפירקסונַאמ רעד .''רבוע רומ ,, :?טיט רעד טנַאה סעשטיוואקריפ

 -בלעז ץנַאג א ןופ קורדנייַא םעד וליפַא טכַאמ ,רעדיל 246 טלַאהטנַא

 -ײטּפָא ןייא זיולב זיא סָאד זַא ,ךעלגעמ רעייז זיא ךָאד ,קרעוו קידנעטש

 ןג, ןעמָאנ םעד .ןגָארטטנ טָאה סָאװ ,טעּברַא רערעסערג ַא ןופ גנול

 - : ,8 "ךלמה
 ןלערוטלוק ןטמיטשַאּב ץנַאג ַא טָאה עינָאלָאטנַא סולוּפודנופַא

 ןיא ןעמַיַארַאק יד ןופ ןּבעל סָאד ּפִא ךיז ןיא טלגיּפש יז ?ייוו ,סערעטניא

 -ימיַארַאק רעד ןיֹא .הכולמ רעשינַאמָאטָא רעגנוי רעד ןופ ץנעדיזער רעד

 ןעוועג הפוקּת רעקידרעירפ רעד ןיא זיא סָאװ ,טײקכעלטּפַאשלעזעג רעשי
 = יי

 ןדנַאלרוג ייּב ןזיװעגנָא זיא םע יװ ,קיסיירד ןוא ריפ וצ טינ 1

 ,א"בא :תוביּתיישאר יד םימ טפָא ולוּפודנוּפַא ךיז טעמתד רַאפרעד 2

 ,8 ּפַאק ,"יכררמ דודא 474 ,,װ ,םיצ ,דנַאלרוג י"ח עז 5
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 רעמ ןויװַאּב טציא ךיז ןּבָאה --- קיטעקסַא רעגנערטש ריא טימ טנַאקַאּב

 -ןייו עקיטסול רָאנ טינ טגניז ןלוּפודנופַא .ןעננומיטש עקיטסולסנּבעל

 רעכעּב ןקידנעמיוש םעד םיא ןלָאז , יז דניירפ ענייז ייּב טעּב ןוא ,רעדיל
 םיא ןופ רעיורט םעד ןוא ,ןשיורַאב ךיילג םיא לָאז סָאװ ,ןעגנַאלרעד

 -ןייוו עקישיור ןוא תודועס עכעליירפ ךיוא טגניזַאּב רע {1 "ןּביירטרַאפ

 רָאנ ,גרָאװגנוי ןיולּב טינ טקילײטַאּב ךיז ןּבָאה סע עכלעוו ייּב ,ןשיט

 ךיוא ךיז ןעניפעג גנולמאז ןייז ןיא .טַאטש ןופ ןשטנעמ ןוא םינקז ךיוא

 ס5ַא ןעגנערב רימ .םרוָאפטעוד ןיא בודייּפלע ןּבירשעג ,רעדיל ךס ַא

 :ךיל קידננלָאפ עיצַארטסוליא

 םיקמעה ןשושו תלצבח -- רדרמס חתפ תעב ,יתמויא

 םיקותמ ךיתפש ןיע תפי -- םיענו דמחנ דואמ * ךתע זא

 םיקמנ םה יעמו יבל דואמ -- הדובכ ךיפפי ירכוז תעב

 םיקוש יכרד ךותב ךקבחא -- ךייחלב ךקושאו ןתי ימו

 םיקאו סונא ינא ךידשכ -- הדיחי ךתקרב םישא יפו

 םיקושע וחֹוניו בל תחמשב -- ץקיאו ןשיא םשו ךיתוליצא

 םיקוחו תורות רומת זא יתכשח -- תומיענ ךיחירו ךידודו

 ,םיכישכ םהיניעב ךתלוזו --- ךיתכשמ (4) יתיוחשה םוקמ

 םיסחשב רתסנו הלגנ אוהש -- ךבבל םיש ירישל !יתקושת

 .םיקמע תליאו ןח תייבצ --- ריש ךל רש ךדידי בלכ ימש

 :(הבוהאל הבוהאה תבושת) טרעפטנע עטּבילעג יד ןוא

 הלהת ?כ הלהת רודה ריבג --- ידידי ךירישב ארקא תעּב
 אלוממ שישרתכ ריש ךרישו -- יכחל ץלמנ דואמ המ ךרמא
 אלוסי ריפוא בהז אל םחבו -- תויכשה תדמחב םיפלועמ
 הלונס יריש יבא בלכ ךמש --- ידידי לאה ךל ארק יכה
 .הלהתל הלהת לא ךמישי -- הליגסה יתלינס ישפנ דידי

 ךיוא ךיז ןעניפעג םיטויּפ ןוא תוליפּת עזעיגילער טימ ןעמַאזוצ
 ,ןעמַאקַאמ ןוא רעדיל-םיחוּכיױוו עשיסיידנוק גנולמַאז רעקיזָאד רעד ןיא
 עקידתועינצ .סרעדנוזַאּב טינ ןוא עקיגיזטכייל ץנַאג טריפעג ןרעוו סע ּווז
 רעטּבילעג ןייז טימ רעטכיד רעד ,יורפ רעד טימ ןַאמ רעד :םיחוּכיװ
 -םיד םעד טָאה סערעטניא ןשירָאטסיה ַא .ןייוו ןטימ רעטכיד רעד ןוא
 טנַאלקַאּב רע עכלעוו ןיא ,ענייז רעדיל עשינעלע יד וצ טפירשוצ סרעט

 תונוגי םיני רשא -- םוכ ידיב ןת !ידידי 1

 ,תובצע תא ריסאו -- רכשא ידע והּתְשאְו

 .ךעלטייד םינ םּפירקסונַאמ ןיא זיא טרָאװ סָאד *
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 ןיא טּבעלעגרעּביא ןּבָאה םיצוּביק עשידיי סָאװ ,םישוריג עסיורג יד

 : ה"י ןט18 םנופ הוס
 .תיב ןברוחל םינש עבשו םירשעו תואמ עּבראו ףלא תנׁשּב יהיו

 יעיברה שדחה אוה זומת שדוחב םלועה תאירבל ה"נרה תנש איה ינש

 ושרוג רשא לע תונקה ולא יתש ש"מסעי ןקזה הדוהי ןב א"בא בלכ רבח

 ףשרונש אווטילו היססור תוצראמו םיזעולה תוצראמ 'ד םע ושרגתנ

 .ינש תיב ןברוחל ה"נתא תנשב

 ג
 ןסוטסירק ןנעוו ולוּפודנוּפַא

 טיג ''תורמאמ הרשע , קרעוװ ןייז וצ עדעררָאפ רעסיורג רעד ןיא

 -ילער ןוא סעטקעס ןגעוװו קילברעּביא ןכעלטכישענ ןצרוק ַא ולוּפודנופט

 ןיא קילּברעּביא רעכעלטכישעג רעקיזָאד רעד .ןדיי ייּב ןעננוטלַאּפש עזעיג

 רעד דצמ תועינמ סיוא .,(8 'ּפַאק) ''יכררמ דוד, ןיא טכעלטנפערַאפ

 ךיז טלדנַאה סע וװ ,ץאזּפֶא רעצנַאג רעד טרָאד רעֹּבָא טלעפ רוזנעצ

 ןוא ,ןלָאטסָאּפַא ענייז ןוא םוטנטסירק םנופ רעדנירנַאּב םעד ןגעװ

 טכעלטנפערַאפ טנעמגַארפ ןקידנפערטַאּב םעד טָאה רעדיינשנייטש טשרע

 ,(2ק.8ֿןטפירשטנַאה רענעדייל יד ןופ גָאלַאטַאק ןייז וצ סענַאליײּב יד ןיא

 -טפירשטנַאה םעד סיוא טנעמנַארפ ןטנַאסערעטניא םעד ָאד ןעגנערּב רימ

 -שטיווָאקריפ רעטשרע רעד ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,''תורמאמ תרשע , ןכעפ

 : 143 'מונ ןרעטנוא עיצקעלַאק

 היה םירמ ןב ירצונה ושיש םירמוא ?ארשיב תונורכז יבתוכו,

 ,ריכזנ רשא ןהכה ךלמה יאני ימיב היהו היחרפ ןב עשוהי ?ש ודימלת

 ימיב רלונ ירצונה ושיש םירמוא םלועה תומוא תונורכז יבתוכש פ"'עא
 שרפההש םהיניב 1 שי הלודג תקולחמו הלתנ ונב סוליקרא ימיבו סודרוה

 ןינמל םינש ב"ישב יכ םייונה םירמואו ,רתויו הנש י'ק םהינש ןיב

 טסונגאפ  ?'א תנשב דלונ אוהו הלתנ םינש נג"? רחאלו דלונ תורטשה

 איה וז םתנעט יכ רקש אוהו ונב ימיב הלתנו סודרוה ימיב ימור ךלמ

 ,טעמ אלא והולתש רחא ?ארשי תוכלמו תיבה דמע אלש רמאל ידכ

 ימיב םירצמל חרב היחרפ ןב עשוהי יכ םידוהיה ובתכש המ אוה תמאהו

 ירצונה ֹושי * םג חרב ימעו סורדנפכלא אוהש דלמה יאני

 תיבל ג'סר תנש התיה איהו ,דלונ רלמה יאניל 'ד תנשבו ודימלת

 ,טרָאװ סָאד םלעפ ןרעדיײנשנייטש ייב 1

 סע ,קיטכיר טינ רעּבָא ןענייז ןמַאד ערייב ,תוכלמל ח"ל :ןרעדיײנשנייטש ייַּב 2
 ,א"ל :ןײטש ףרַאד

 ,ןרעריינשנייטש ייּב םלעּפ טרָאװ סָאד 8
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 תנשבו .ריכזנ רׁשא יאנוממשח ינב תוכלמל א"נ תנש איהו ינש

 יאני ןב תוכלמל 'ג תנשב הנש 1 ג"ל ןב אוהו שפתנ תיבה ןינבל ט"צר
 םכח ירצונה וׁשי תמאה יבהוא תעדלו .ןהכה סולבוטסירא אוה ךלמה

 הרוח אלו 5 ערמ רסו םיהלא ארי דיסחו ? םימת קידצ שיא היה ?ודנ
 4 רמסאמ ךפה רוזניש ש"'כ הבותכה םיהלאה תרות תלוז טפשמו קוח םוש

 וירבה ומֹל הלתב תמש ירחא םנמא .ה"'ע השמ תרותב בותכש הממ

 רובעבו ותמכחמ ותוא םיאנושה םישנאה םע םיטטוקתמ ויהו וידימ?לתו

 וחלשנש דע השמ תרותכ בותכש המ םא יכ םהירבדל עמוש היה אלש

 םהפ ורֹוהְו םיקח םהל ועבקו ושימ םיחולש םהש ורמאו םהמ םישנא

 הריתה תֹונפ וסרהו ותבשחמ לע ולע אלו ובלב אוה םמש אל םיטפשמ

 תקולחמה 5 התיהנ הזבו םויה האור התא רשאכ בר םע םהירחא וטנו

 ידימלתל ורמא 'ד םעמ וחלשנש םישנאה יכ ,ושי ידימלתו 'ד םע ןיב

 אלשו בר קוחיר םירוהיה ןמ וקחריש םהמע רבחתנש ימ ל?כלו ֹוׂשי

 ירופסב הז לכ בותכש ומכ םהיקשמו םלכאמ טםהל ורסאו םהילע ורבחתי

 עידוהל ?ונל אלא ?ךיראהל טעמה הז רופסב ונכרצה אלו ,ירצונה שי

 רבד םהל רסמס אלו אוה הנתנ אל ושי ינימאמל םויה םהל שיש הרותהש

 ןעבקש םישנאה םתוא ושע הז לכ אלא ,בתכבש הרותל רתוס ? וא יכפה

 :תונוילג 'דה ועבקש םהמ םינושארוהו ,לארשימ ויהחש םהה םיקוחה

 10 ארקנה אוה ןועמש 'ר 'בהֹו ,שולופ ארקנה לואש אבא אוה 9 םהמ 'אה

 ,שֹונַאֹו ארקנה יעיברה ןנחויו שואיתמ עדונה אוח והיתתמ 'רו ,ורטיפ

 םיחולש ?"ר םורולוטשופא ב"'י םיארקנ םה יכ םירחא הנומש ולא תלוזז
 ורמא הנממ וערנו השמ תרותב בותכש המ .לע ופיסוהש תויהלו .ושימ

 ,הרותה ןמ םיבר םירבד וכפהש ש"כ ,לארשי ?לכמ ןאצי םהש םהילע

 ןאצי םהמ םימדוקהש פ"עאו השמ תד ךפה תד ושדח םהש וארקנ ןכלו

 ןרמאו היה אלש איבנ ֹומייק יכ םיער רתוי םה הלא םה הנה ?לכה ןמ

 ףקש ולכ הזש ומא םירמ ןטבב וסנכהכ ודילוה םיחלאו הולא ןב היהש
 | ."'בזכו

 יי

 - ,הנשו 'ל :ןרעדיינשניימש  ייּב

 ,ןרעדיינשנייטש  ייבמלעפ

 ,ןרעדיינשניימש ייּב טלעפ

 ,רתוס יא ךפה :ןרעדיינשנייטש ייּב
 ,התיהנ טָאמשנָא ןוא ,םוײרנרַאּפ ןרעדיינשנייטש  ייּב
 ,ןרעדיינשניישש ייּב םלעפ
 ,ןרעדיינשגייטש ייּב טלעפ

 אלו : ןרעדיינשנייטש  ייּב

 ,ןרעדיינשניימש ייּב טלעפ

 ,עדונה : ןרעדייגשניימש  ייֵּב 0

 אורטב : םייטש

 40 69 יב ס0 עשו 8 מט פ ז=+
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 12 'מונ ענַאלייּב
 י (355 טייז עז)

 ,רעדיל סבוט-לזמ ןּב המלש
 246 '!מונ

 .תוכסה גחל הזו ?קשמב ברקי ןוננב החיתפ

 ירוצ ,יתריׂשב רישא ךינפל רח שש

 .יתנירו יעוש הבישקחו

 יחיש הכפשא הי ךדוה רדה ינפִּפ

 .יתרושת ףלח יבינ ירפ ?בק

 .חוק חקפ םיריסאל !שודקו םור זב

 יתלואג שחה ארקת רורד תנשו

 ךדגנ םיננחתמ ךמע ןוצר קפה

 .יתלפת לבק ,רערע הנפו

 ןויצ יררה לע חמצ חמִצ השוזד
 יתרזעל המוק ןנמ ךל קזחה

 ןורצבל בושל הוקת ריסא רוכְז

 .יתנויו היער עלס יונחמ

 ךזע ישבלתה ירוא םגו ימופ

 .ותכסל םקה :ירמא יננחתה

 ךתשורק ןועמב יתלפת ןוכת

 .יתרמאל ןזאה הי ינינה הניב

 רישל ויתומצעו ישאר ןומנא ומכ ףוכא

 ,יתמשנו יחֹור הננעתו

 247 ימונ

 "ךשקבא רחש, ןוגינּב

 יתנויו היער -- ךלבא ימי ּומְלָׁש

 יתיב ךותב ינהת ךלכיהל יבוש

 יננקת תחפ יפ ירבעב המל

 .יתמויא ךנק ינבו ילע ןויִצ

 -- ןומישיבו ,הנוי ,רבדמ ילא ךל הי

 יתדיחי ,ךכלמ ןומרא יפפותסה

 ,היער ,עיגהו ברק ריִמְז ריִמְז תע ןד

 .יתמדאב עמשנ רותה ?וקו



 403 ןריי ייּב רוטַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 237 'מונ

 ;:ילאעמשי ןוגנ יונשב

 ויתותפש דוד לע -- םינשוש לע רישא הריש

 ,םינגונ רחא אב ידוד ?וק ,םינשוש ןויצ

 ,אב יננה יכ ,ןויצ ,יחמש ינר

 ,יתיער תַא ןֹיצ םלא תנוי -- יתפי ידש ןיב !ייל

 | יתארקל יאצו אנ יאוב

 ,אב יננה יכ ,ןויצ ,יחמש ינר

 | ,הלעי ,ךידי תופטונ רבוע רו
 ךירע לא יבוש יבוש --- ךידוד ןויצ ופי המ
 אב יננה יכ ןויִצ יחמש ינר

 ןויצ ןוימהי ךיא --- ךירות לע יעמ ומה

 ךינמוא םיכלמו םירש ךירה לע

 ,אב יננה יכ ןויצ יחמש ינר

 ,ןויצ ,יכלת ןָא דע -- הנוי ימוק תויאנזמ

 .הנשוש םיחוח ןיב ךל המ -- הנעי תונבב

 ,אב יננה יכ ןויצ יחמש ינר

 ןויצ רבדמב ךתכל -- הבהא דסח ךל יתרכז

 .הבברו םיפלאב ירחא הברעו

 .אב יננה יכ ןֹויצ יחמש ינר

 ךידוד ֹוּפי המ --- הלוחמב יאצת יתיארקל

 ,הלס בהֶא בקעי ןואנב הלכ ןויצ .

 .אֹב יננה יכ ןויצ יחמש ינרי

 ןויצ וריאי המלחא הדטפ םרוא רוומ

 !המוק הבוש יל אנ ירמא ,המקר ידגב לע

 ,אב יננה יכ ןויצ יחמש ינר
 חכב ימירה ,ךלמה לא יאוב ןכב}ך

 ,ךֹלֶט .יתובש ,יתנוי --- ךלוק ןויצ |
 .אב יננה יכ ןויצ יחמש ינר

 ןויצ ךיתונבו איבא ךינב ןסח3
 יביחרה ךילהא םוקמל יבצ ץרא

 ,אב יננה יכ ןויצ יחמש ינר
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 3 ימונ ענַאלייּב
 (2365 טייז עװמ)

 ,השורי רעשירַארעטיל סַארַאגַאנ לארשי ןגעוו
 ןופ גנולמַאז ַא תפצ ןיא טכעלטנפערַאפ ַארַאגַאנ טָאה 1887 ןיא

 טָאה םורַא רָאי ףלעווצ ןיא-,''לארשי תורימז , סעיגעלע ןוא ןענמיח 8

 קירענעװ ןיא ןוא עקינָאלַאס ןיא טיײצ ןייא ןיא ןזָאלענסיױרַא רעטכיד רעד

 ןיא גנולמַאז יד .רעדיל ענייז ןופ גנולמַאז עטרעסערגרַאפ קידנטיידַאּב א

 ,םיטויּפ 225 -- ''דימּת תלוע,, (1 :םיקלח יירד ןיא טלײטעגנייא ןעוועג

 -- 'שרוח תלוע, (3 ןוא תורימז עקידתּבש 84 -- ''תבש תלוע , (2

 עּבַאנסױא רענַאיצענעװ רעד וצ הפסוה סלַא .רעדיל עקידבוט-םוי 7

 עמנַאמרעד ןיוש טסקעט םניא יד טכעלטנפערַאפ 1608 ןיא ַאראנַאנ טָאה

 -ַאנַאנ ןופ עּבַאגסיוא עיינ ַא .''?ארשי ימימ,, רעדיל עכעלטלעוו גנולמאז

 ןוא ,דַארגלעּב ןיא 1887 ןיא ןענישרע טשרע זיא ''?אדשי תורימז ,, סָאר

 גנולײטּפָא רעטירד רעד ןיא לייוו ,עקידנעטשלופ ןייק טינ ךיוא סָאד

 לעב רעד .:רעדיל עפיורג ץנַאג 17 ןזָאלעגסױרַא ןענייז ''שדוח תלוע ,

 -ַאנ טימ טנַאקַאּב ךעלנעזרעּפ ךיז הזע ןיא טָאה טָאװ ,''תורודה אדוק ,

 ןּבילּברַאפ ןזיא רעטכיד םנופ זַא ,ןזיוועגנָא טָאה ,השמ ןוז סָארַאג

 ."לארשי תיראש, רעדיל עטכעלטנפעראפ טינ ךָאנ גנולמַאז עסיורגנ ַא

 גנולמַאז רעקיזָאד רעד ןופ עיּפָאק עכעלטמירשטנַאה עקידנעטשלופ טינ א

 ךָאנ ןוא ,ָאנּבוד חמלש ןטנַאקַאּב םעד ןופ טנעה יד ןיא ןענופעג ךיז טָאה

 "ֹּביִּב רעד ןיא ןעגנַאגעגרעּביא טּפירקסונַאמ רעקיזָאד רעד זיא טיוט ןייז

 רעד ייּב "םייח ץע, שרדמחיתיּב ןיא ךיז טניפעג- סָאװ ,קעטָאיל

 רעקיזָאד רעד ןופ טָאה סעקוד .? .םַאדרעטסמַא ןיא הליהק רעשיזנכשַא

 טיוּבעג זיא סָאװ ,"אושנ האלי, ריל סָאר 2 טכעלטנפערַאפ גנולמאז

 "עּפש רָאי 15 םימ .''רעדילדָאכע , ןופ טרָאפ-ננַאלק רעטנַאקַאּב רעד טיול

 רעטנוא טכעלטנפערַאפ רעדנעלדירפ .נ ,.מ טָאה (1888 ןיא) רעט

 טיול "לארשי תיראש ,, סָארַאגַאנ סיוא רעדיל 120 ''םינומזּפ,, ןעמָאנ

 טּפירקסונַאמ רעד .ןיוו ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,טּפירקסונַאמ ןטקעפעד ַא

 ףיֹוא ,ןומזּפ ןטסקיצנאוצ טרעדנוה םנופ טימ רעד ןיא רעּביא טסייר

 ןופ טּפירקסונַאמ ַא ןרָאװעג טיהעגפיוא זיא ןפוא ןרעפעב קידנטיידַאּב ַא

 ןקיזָאד םעד .םילשורי ןיא רעדיל עטכעלטנפערַאפ טינ ךֶא טארַאנַאנ

 1859 ןיא טפיוקעגּפָא טָאה ,ןטייז 200 ןופ טייטשַאּב סָאװ ,טּפירקטונַאמ

 .49 ,23/ ,"תורודה ארוקא 1

 ,526 ,1843 ,"םטנעירָא ,ד טַאלּברוטַארעטיל, 3



 * ,תחייוא ליפ י

 25 ןרי ייֹּב רימַאר טיל רעד ןופ עטכישעג יד

 ןיז טימ טנַאקַאב א 1 ןַאמפיוק דוד רעטנרעלעג רעטסּוװַאּב רעד:

 סרעכַאּב טיופ 2 רעכַאּב .וװ טָאה זיירק-רעזעל ןרעטיירב םעד טלַאהניא

 -ּמִא עקידנעטשלופ טינ ַא טּפירקסונַאמ רעקיזָאד רעד זיא גנולייטטימ

 סרּבחמ םעד טימ ןּבירשעג ,'לארשי תיראש , סַארַאגַאנ ןופ טפירש

 ןוא ,2 רעדיל 468 ךיז ןעניפעג טּפירקסונַאמ םעד ןיא ,טנַאה רענעגייא

 טּפירקסונַאמ רעניוו םעד ןיא ךיוא ךיז ןעניפעג סָאװ ,80 זיולּב ייז ןשיווצ

 ןיא ,ָאולַא ןעעז רימ,, ,''םינומוּפ ,, סרעדנעלדירפ ןיא ןירַא ןשנייז ןוא

 דנטיידַאּב ןיא גגנולמַאזרעדיל עקיזָאד יד זַא ,ףיסומ רעכַאּב ייּברעד

 עטכעלטנפעראפ ןיוש סָאראנַאנ עדייּב ןופ םענרַאפ ריא טיול רעסערג

 ןַא ,טכַארטאּב ןיא וליפַא קידנעמענ טיט ,ןעמַאזוצ ןעגנולמשז-רעדיל

 ןוא ,ןעגנוקעדטנַא עקידרעטייוו ךָאנ טיּבעג םעד ףיוא ךעלנעמ ןענייז סע
 ךָאנ םעד ךרוד ךיז ןָאק רעדיל עטכעלטנפרַאפ טינ ךָאנ סָארַאגַאנ לֶאצ יד

 | .+ ""ןרעסערגרַאפ דנטיירַאּנ

 טינ ךָאנ זיא השורי עשירארעטיל סארַאנַאנ ז8 ,הרעשה עקיזָאד יד

 -ַאֹב ןפוא ןטסדנצנעלג ןפיוא ךיז טָאה ,ןרָאװעג טקעדעגפיוא ןצנַאגניא

 -ןטּפירקסונַאמ יד 1922--1921 ןרָאי יד ןיא קידנשרַאפסיױא .,טקיטעטש

 -ענ תורוש עקיזָאד יד. ןופ רעּביירש םעד זיא ,שטיווָאקריפ ןופ ןעגנולמַאז

 ןעניפעג סע עכלעוו ןיא ,ןטּפירקסונַאמ סקעז טימ ןענעקַאּב וצ ךיז ןעגנוק

 ןוא רעדיל עטכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ סארַאגַאנ ןופ תורצוא עצנַאג ךיז

 סָאװ ,טּפירקסונַאמ םעד ףיוא ןלעטשּפָא ךיז רימ ןלעוו לּכ:םדוק .סעמעֶאּפ

 'מונ ןרעטנוא עיצקעלָאק-שטיוװַאקריפ רעטייווצ רעד ןיא טנכיײצרַאפ זיא
 998 םיוא ןענַאטשַאּב הלחתה רעד ןיא ןזיא טּפירקסונַאמ רעד .107-1
 רעטרע עלימ ןיא ,טקעפעד רעייז טציא רעּבָא זיא רע ,8' ןיא רעטעלּב

 -רַאפ ןזיולּב יד ןליֿמַא ןענייז זייוורעטרע ;טנניוּב עצנַאג ןסירעגסיוא ןענייז

 סָארַאגַאנ ןוכ ןטּפירקסונַאמ ערעדנַא סיוא ןעמונעג רעטעלּב טימ טלופ
 .סונַאמ רעקידנפערטַאב רעד טציא טיײטשַאּב ךָאד ,''קארשי תיראש ,

 םנופ ףוס םוצ ןזיא רעּבָא ראפרעד .רעטעלב 187 סיוא לּכה-ךסנ טּפירק
 ןקידנעטשלפ ַא טימ לטעצכוז ַא ןרָאװעג םיהעגפיוא טּפירקסױנַאמ
 תעּב טּפירקסונַאמ טניא ןענופעג ךיז ןָאה סָאװ ,רעדיל עלַא ןופ רעטסייר

 ןענייז ױזַא ,טּפירקסונַאמ סנאמפיוק ןיא יו .תֹומילשּב ןעוועג ךָאנ זיא רע |

 ,ןעגנוליײטּפָא 18 ןיא טלייטעגנייא רעדיל יד טּפירקסונַאמ רעזנוא ןיא ךיוא

 רער ןיא ןרָאװעג ןּבעגעגרעּביא שפירקסונַאמ רעד זיא טױט סנַאמּפיוק ךָאנ 1
 ,עימעדַאקַא ,נסיו רעשירַאננוא רעד ןופ קעטָאילּביּב

 .59 ןוא 58 'ב ,'ףיוװשז דוישע ,ד יװער, ןיא 2
 ,ךיז םמענ תועש םרעכַאּב ןענַאװ ןופ .469 תועמ יּפילע ןָא םוייװ רעכַא 5

 ו | | ,רעטעּפש ןרעװ ןויחעגנָא טעוװ
 .97 'ו ,59 'ּב ,ןטרָאד 4
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 עשילַאקיזומ עּבלעז יד ןוא ענייא ןטּפירקסונַאמ עדייּב ןיא ןגָארט סָאװ

 ייטּפָא יד ןופ רדס רעד זיא טּפירקסונַאמ רעזנוא ןיא סָאװ רָאנ ,ןעמענ

 ןיא טדער רעכַאּב ,תמא .סנַאמפיוק ןיא יװ ,רערעדנַא ןַא ?סיּב ַא ןעגנול

 ןעמָאנ םעד רעטנוא גנוליײטּפָא ר ע ט נ צ ר ע פ ַא ןגעוו ךָאנ טכירַאּב ןייז
 ןיא סָאד .רעדיל ריפ סיוא ןזיולּב טייטשַאּב עכלעוו ,(אקיזדנעפ) הקיגניפ

 ןסיורג ןפיוא ןָא טזייוו אפוג רעכַאּב .ןרעכַאּב דצמ תועט ַא זיולּב רעּבָא

 רעטעלּב עליפ ;טּפירקסונַאמ סנַאמפיוק ןופ עיצַאניגַאּפ רעד ןיא רעטנַאלּפ

 זַא ,טקרעמַאּב טינ רע טָאה ךָאד ןוא ,ץַאלּפ ןקירעהעג ןפיוא טינ ךיז ןענימענ

 ךיז טּביוה םיא טימ ;טרָא ןסידגסַאּפ ןפיוא טינ ךיז טניפעג 21 טָאלּב רעד
 רַאפרעד זיא טרָא ןייז ןוא ,(יזדבייא) "'יגּביא,, גנולײטּפָא עטפ יד ןָא שיטקַאפ

 סָאװ ,ןופרעד ךיז טמענ רעטנָאלּפ רעד ,161---186 רעטעלּב יד רַאפ טקעריד

 טײטַאּב רעד ןעוועג רָאלק טינ זיא ,,1 הדומ ךיז זיא אפוג רע יו ,ןרעֶכַאּב

 יַאֹּב טינ רע טָאה ךיױא ;טנָארט גנולײטּפָא עדעי סָאװ ,ןעמענ יד ןופ

 "כוז, רעד .ןעמָאנ ןטלּפָאד ַא ןגָארט ןעגנוליײטּפָא עקינייא זַא ,טקרעמ
 תלאו , :רעטרעװ יד טימ ןָא ךיז טּבייה טּפירקסונַאמ רעזנוא ןופ ''?טעצ

 5 ןעגנולײטטָא יד ןעייג ךָאנרעד .'םינומזפה לש תוחתפמה םתוח יחותפ

 : רדפ ןקידנגלָאפ טיול

 טרָאװ סָאד .רעדיל 89 טלַאהטנַא "טשַאר , גנולײטּפָא עטשרע (1 -

 ,עמיטש עכיילג ַא -- שיסרעּפ ןיא טייטַאּב ''טשַאר,

 םָאד .רעדיל 28 --- (רואהַאמ) ''רהאמ , גנולײטּפָא עטייווצ (2

 .ּפמעט םעד ןכַאמ רעלענש ,ןקינײלשַאּב --- שיסרעּפ ןיא טייטַאּב טרָאװ
 -עג טָאה ינייסוה .רעדיל 110 -- "'ינייסוח ,, גנולײטּפָא עטירד (3

 ,ןוז סילַא ףילַאכ םעד ןסייה

 טמענ ןעמָאנ רעד .רעדיל 84 -- ''קילָסוּב, גנולײטּפא עטרעפ (4

 ,רעטכייל ַא ה"ד ,שוק רעטכייל 8 --- 'סוּב, טרָאװ ןשיסרעּפ םנופ ךיז

 ,ןָאט רעטרטצ
 סָאד .רעדיל 08 -- "?ץרובינ--סָאגַאע, גנולײטּפא עטפניפ (8

 עדייב .שיסרעּפ ַא -- עטייווצ סָאד ,שיּבַארַא ןַא זיא טרָאװ עטשרע

 ןיא גָאט רעטשרע רעד-רעדָא ,נָאט רעיינ ַא :ךעלּבעטשכוּב יז ןטיײמַאּב

 .סקיטרַאדמערפ ,סיינ סעּפע :ןטײטַאּב סע םרַאד ָאד ,רָאי

 טרָאװ סָאד .רעדיל 94 -- 'הּבַאס, גנתליײטּפא עטסקעז (6

 ,הלותּב ַא --- שיּבַארַא ןיא טייטַאּב

 .רעדיל 28 -- ''ילובנוז,, גנליײטּפָא עטעּביז (7

 ,246 ,58 ,ּברַא ,טיִצ 1

 "וחרישו הראננ לארשי גנולדנַאהּפָא ןײז ןיא ןָא םזײװ ןָאסלעדיא .צ ,א 2

 ןדנוּברַאפ ןַארַאגַאנ ייּב ןענייז ןעננלײטּפָא יד ןופ ןעמענ יד זַא ,(ן-| ,7 ,"חוישה)

 ,רעדיל ענייז ןופ עידָאלעמ ןוא קירטעמ רעד טימ



 401 ודי יב רושַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 טייטַאב טרָאװ סָאד .רעדיל 58 --- "?ךיא; גנוליײטּפָא עטכַא (8

 "8, ןָאט ןטימ ןָא ךיז טּבייה סָאװ ,עידָאלעמ יד שיּבַארַא ןיא

 טײטַאּב טרָאװ סָאד .רעדיל 98 --- ''הייגיש , גנולײטּפֶא עטניינ (

 .(51--48) עװַאטקָא רעד ןופ ןָאט ןטירד םעד שיפרעּפ ןיא

 סָאר / .רעדיל 28 ---''(יזדווע) יגביא, גנולײטּפָא עטנעצ 00

 רעד ןופ רעדיל עקינייא .עמיטש עכיוה ַא שיטרעּפ ןיא טײטַאּב טרָאװ

 -פיוק ןיא ב"צ) ןטּפיװקסונַאמ ערעדנַא ןיא ןנָארט גנולײטּפָא רעקיזָאד

 עקיזָאד סָאד ,''הניגניּפ,, רעדָא ''האיגניּפ,, לּפעקרעטנוא סָאד * (םנַאמ

 . 4501) עװַאטקָא רעד ןופ ןָאט ןטפניפ םעד שיסרעּפ ןיא טײטַאּב טרָאװ

 טיײטַאב טרָאװ סָאד .רעדיל 78 --- ''הבאנ , גנולײטּפָא עטפלע (1

 .עמיטש עמענעגנַא ןַא שיסרעּפ ןיא

 ,רעדיל 16 -- (איירישזד)) '?איירינ ,, גנוליײטּפָא עטפלעװצ (2

 .(18) עװַאטקָא רעד ןופ ןָאט ןטרעפ םעד---שיסרעּפ ןיא טיײטַאּב טרָאװ סָאד

 טרָאװ סָאד .רעדיל 28 -- "לַאזוא, גנולײשטּפָא עטנציירד 84

 1 םיטש עקירעדינ ַא שיבַארַא ןיא טיײיטַאּב

 ייז ןשיוװצ ,רעדיל 160 טנכייצרַאפ רעטסייר םניא ןענייז ןעמאזוצ |

 יר ןיא ןהעדנעלדירפ ךרוד טכעלטנפערַאפ ןענייז סָאװ ,90 זיולּב

 ןיא טינ ,ןרעדנעלדירפ ייַּב טיג ךיז ןעניפעג סאו ,190 ןוא ,''םינומזּפ ,

 זא ,ןרעװו טקרעמעגנָא ייּברעד רעּבָא זומ סע .טפירקסונַאמ סנַאמפיוק

 ,רעטסייר רעזנוא ןיא טנכייצראפ ןענייז סָאװ ,רעדיל קיסיירד רעכעה

 ,ןזיוועגנָא וּתעשּב ןיוש טָאה רעכַאּב .טסַאפרַאפ ןַארַאנַאנ ןופ טי ג ןענייז

 ןַא גגוניימ סרעכַאּב טיול ןיא סָאװ ,טּפירקסונַאמ סנַאמּפיוק ןיא זַא

 לָאצ עסיוועג יא ךיז טניפעג ,אפוג ןַארַאנַאנ ןופ טפירשּפָא .עקיטנַאהנגיײא

 ןענייז ייז ןיא לייוו ,טסַאפרַאפ ייז טָאה ארַאנַאנ טינ סָאװ ,(41) רעדיל

 ,ופ ,השמ) ןעמענ ערמערפ ןטכָאלפעגנייַא ךיטסָארקַא ןופי םרָאפ ןיא

 . "עג רעדיל עדמערפ 41 עקיזָאד יד ןופ .(המודּכו הדוהי ,יכדרמ ,המלש

 ,עקינייא ךָאנ ייז ץוח רָאנ ,טּפירקסונַאמ רעזנוא ןיא ךיוא 28 ךיז ןעניפ
 -עג טנַאקעג טינ טָאה רעכַאּב .גנולמַאז סנשמפיוק ןיא ָאטינ ןענייז :סָאװ

 ןיא רעדיל עדמערפ ןעמוק סע יװ ,גננורעלסרע עקיסַאּפ ןייק ןעניפ

 ןּבָאה אפוג ןַארַאגַאנ ןופ ףיורעד גנוזייוװנָא ןַא .גנולמַאז-רעדיל סָארַאגַאנ

 סעשטיווָאקריפ ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,טּפירקסונַאמ רעדנַא ןַא ןיא ןענופעג רימ

 רעייז זיא טּפירקסונַאמ רעד .186 'םונ םעד רעטנוא עיצקעלָאק רעטשרע

 ,ןטנעמנַארפ יירד זיולּב ןרָאװעג טיהעגפיוא שיטקַאפ ןענייז סע ,טקעפעד

 גנולײטּפָא רעקיזָאד רעד ןופ ךיל ןײא טגָארט טּפירקסונַאמ רעזנוא ןיא ךיוא *

 ,האינניפ .יקרוט ילנתנ ידנש האנ ןומופ, :לּפעקרעטנוא סָאד "ידידי ילע ףולחי,
 ןענָאסלעדיא ייּב ןעמונענ רימ ןְּבָאה ןעמענ יד ןיפ ןעגנורעלקרע יד 1

(32) 
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 טאלּב רעדנוזַאּב ַא ףױא ,8' ןיא רעטעלּב 18 ןעמַאזוצ ןפערטַאּב סאו |

 ונניא ,השמ ןּב לארשי 'רל , :ןשטיווָאקריּפ ןופ ץיטָאנ עקידנגלָאפ ךיז טניפעג

 רעקיזָאד רעד זַא ,גנוזייוונָא סעשטיוואקריפ .'רבחמה די בתכ ,יראגנ

 עלַא .של ַאפ טגנידַאּבמוא זיא -- ַארַאגַאנ טינ ןיא השמ ןּב ?ארשי

 ."'לארשי תיראש , גנולמַאזירעריל סָארַאגַאנ ןופ ןענייז ןטנעמגַארֿפ יירד

 יירד עטשרע יד ןוא ריפניירַא םעד טלַאהטנַא טנעמגארפ רעטשרע רעד

 םעד -- טנעמגַארפ רעטייווצ רעד ,''ילובנז,, גנולײטּפָא רעד ןופ רעדיל
 -ול 21 עטשרע יד ;"קריא , גנולײטּפָא רעד ןופ רעדיל 98 ןוא ריפניירַא

 ןשיוצ ,טּפירקסונַאמ סנַאמפיוק ןיא יו רדס ןּבלעז םעד ןיא ןעייג רעד

 בנשנ הננוכ אוה השועו ץראה רצוי,,.דיל ןייא ךיז םניפעג עקירעּביא יד

 רעירפ םעד ןיא יא טּפירקסונַאמ סנַאמפיוק ןיא יא טלעפ סָאװ ,!!ומש

 -ַאנ 19 ןופ טײטשַאב טנעמנַארפ רעטירד רעד ,רעטסייר םענעּבירשַאּב

 -ניַא זיא ףלעווצ עלַא ןיא ,"לַאזוא,, גנולײטּפָא רעד סיוא רעדיל סַארַאנ
 עלא ךיוא ןנָארט ןעמָאנ סַארַאגַאנ ,לארשי, ןעמָאנ רעד ןטכָאלפעג

 -ירעביא יד .ןטייווצ םנופ רעדיל 88 ןוא טנעמנַארפ ןטשרע םנופ רעדיל

 .ןעמענ ערמערפ רעּבָא ןגָארט גנוליײטּפָא רעקיזָאד רעד ןופ רעדיל סקעז עק

 םעד -- 568 ןוא 84 'מונ ,סזח קחצי --- ךיטסָארקַא םעד טגָארט 33 'מונ
 םעד -- 89 ןוא 288 'מונ ,יכדרמ ןעמָאנ סעד -- 89 'מונ ,השמ ןעמָאנ

 ךיז טניפעג (84 'מונ) ''וניחלא 'דכ ימ,, דיל םעד רעּביא .היחרז ןעמָאנ

 ךיל סָאד ןוא ,,'י"נ סאבע השמ ר"המ םכחהל הזו :טפירשפיוא יד

 :טפירשפיוא יד טָאה (38 'םונ) 'ןורשה תלצבחו ןורצבל בשה יאכז,

 -פיוא עקיזָאד יד .'ה"לז סאירילמ היחרז ר"'המכ ירומ םלשה םכחהל ,,

 ,הרעשה סעשטיווָאקריפ .אפוג ַארַאגַאנ טכַאמעג קפסיילּב טָאה ןטפירש

 רַאפ ןנָאה רימ זַא ,ה"ד ,''רבחמה דייבתּכ,, זיא טּפירקסונַאמ רעד זַא

 ןוא .טקיטכערַאב ץנאנ זיא -- טפיײשּפָא עשיפ ַארנָאטיוא ןא ךיז

 ,רעדיל עדמערפ עלַא יד זַא ,ןסיוװ- וצ זנוא ןּביג ןטפירשפיוא עקיזָאד יד

 סָארַאגַאנ טסאפראפ ןּבָאה ,גנולמאז-רעדיל סארַאגַאנ ןיא ךיז ןעניֿפעג סָאװ

 רַאפ ייז טָאה אפונ רעטכיד רעד ןוא ,עטנַאקַאּב עטנעָאנ ןוא םיברוקמ

 טגעלפ רע ּוװ ,ןטּפירקסונַאמ יד ןיא ןורּכזל טזָאלעג ןוא ןבירשענּפָא ךיז

 ,ןעגנוטכיר ענעגייא ענייז ןּביירשרַאפ

 -קעלָאק רעּבלעז רעד ןופ ןטּפירקסונאמ עקידרעטייוו ייווצ יד ךיוא
 טינ ךָאנ סַארַאגַאנ ןופ לייט ַא טיהעגפיוא ןּבָאה (198 ןֹוא 187 'מונ) עיצ

 ןיא 1857 'מונ טּפירקטונַאמ רעד .השורי רעשירארעטיל רעטכעלטנפערַאפ

 120 עטשרע יד .8' ןיא טַאלּב 190 סיוא ןענַאטשַאב הלחתה רעד ןיא
 יד ףיוא ;ןטרַאנַאנ ןופ עלַא טעמּכ ,רעדיל 128 ןעמונראפ ןּבָאה רעטעלּב

 םעד עלא ןגָארט פָאװ ,דעדיל 4 טנכייצראפ ןענייז 122--121 רעטעיּב



 49 ןריי יי רוטַארעטיל רער ןופ עטכישעג יד

 רעטעלב 7 עטצעל יד ,(?ןוז סָארַאגַאנ רשפא) לארשי רב יול ;ןעמָאנ

 ייז ףיױא טָאה טנַאה עקידרעטעּפש ַא טשרע ןוא קידייל ןעוועג ןענייז

 -ַאמ רעד .תועימק ןוא תועּבשה עשילבק ,רעדיל ענעדיישרַאפ טנכייצרַאפ

 58 עטשרע יד .ןרָאװעג טיהענפיוא טכעלש רעייז רעּבָא ןיא טּפירקסונ

 זיא סָאװ ,דיל ןטימ ןָא ךיז טּבייה טּפירקסונַאמ רעד ןוא ,ןלעפ רעטעלּב

 ---(9 ןוא 40--88 רעטעלּב יד ןלעפ ןַאד ,80 'מונ םעד טימ טנכייצרַאפ

 סארַאגַאנ ןגָארט סָאװ ,רעריל 70 ןרָאװעג טיהעגפיוא ןענייז לּכה-ךסּב .81

 ןעמָאנ ןטימ דיל ןייא ,(חשמ ןּב ?ארשי ןוא לארשי ךיטסָארקַא) ןעמָאנ
  ףעדיל יד .,?ארשי רֹּב יול ןטנָאמרעד רעירפ םעד ןֹופ ריפ ןוא םהרבַא

 ."נוזַאב ןיא ןטּפירקסונַאמ עקידרעירפ- יד ןיא יו טלײטעגניַא םינ ןענייז
 -או טימ טנכייצעגנָא ןיא רעדנוזַאּב דיל ןדעי ףיוא רָאנ ,סעּפורג ערעד
 -בייהנָא ןטימ דיל ןייא רַאט .ןרעוו ןעגנוזעג ףרַאד דיל סָאד עידָאלעמ רעס

 :טפירשפיוא יד ךיז טניפעג "ינחכשי דימת חצנל דוד המל ,, :זרעפ
 ייווצ ךיוא ךיז ןעניפעגנ גנולמַאז רעקיזָאד רעד ןיא ,''וסנמור האנ ןומוּפ;
 טפירשפיוא יד טגײרט (184 'םונ) ייז ןופ סנייא .,רעדיל עשיטקַאדיד
 ןָא ךיז טּבייה ןוא ''הנשמ ירדס אתיש לע דסוימו חבושמ האנ ןומוּפ,
 | ; עפָארטס רעד טימ

 ךנויער לא תדב םיש

 ךנוינה ויתוינשמבו

 ,ךינבל םתננשו

 ךיֿפ עשיטקאדיד עטייווצ סָאד זיא טנַאסערעטניא סרעדנוזַאּב
 סָארַאגַאנ טגָארט סָאװ ,'הנישה ?ע דסוימ האנ ןומוּפ, (112 'מונ)
 רערורב רעד ןיא סָאװ ,ףָאלש םעד ןגעוו דיל-רסומ ַא -- ךיטסָארקַא
 ריפ ןוא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ ןיא ךיל סָאד .טיוט טנופ
 ; תומילשנ רַאפרעד סע ןעננערב

 ףרוע לע ןשית -- ףרוח ליל שיא

 ךתנשמ לא םוקת אלו
 'ןכו שיא

 םירוענ המונתמ םימי

 םירורב םייח לש םימי םה

 םייחב רחבו ררועתה םוק

 םירדח ךות חניש ןמז ךא
 ךתתימב ךתטמ לע

  'וכו שיא
 םיניע חקפו םדא ןב אנ יש

 םייח הרועתו חתימ --- הניש :
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 םייחב רחבו ררועתה טוק

 ךיתיבו התא היחת ןעמל

 "וכו .שיא

 המור יכאלמ :טבה האר
 המונת אלו הניש םב ןיא

 המוק הרהמו דומלת םהמ

 ךתרמשמ לע דומע םהנ

 "וכו שיא

 היח תארקנ איה ךתמשנ טא

 היח אלכתמ חתלב ףוגו
 היחתב השע המשנכ ףונ

 ךתע אלב תומת המל

 'וכו שיא

 העיגיב םישת םויל הליֵל
 העבשל הדיצ ךל ןיכהל

 העיסנ םוי בורק יכ האר

 ךיתוכילה וקחר דואמו

 "'ןכו שיא

 התאר אל ןיע ןופצ בוט ךל

 התדדנ ךיניעמ הניש םא

 התומ ךיניעמ דיני לֵא םנ

 ךיתדמכ הדמ דומו

 "וכו שיא

 תומונתמ שיא הרוע קזח י

 תומ ירחא לא ךררועיו

 תומלוע ש"יו םייח אצמת

 .:ףתלחנו ךקלח יהי

 "וכו שיא

 עקינייא ךָאנ גנולמַאז רעד ןיא ךיז ןעניפעג דיל ןקיזָאד םעד ץוח

 יד ןיא ןה טּפירקסונַאמ סנַאמפיוק ןיא ןה ןלעפ סָאװ ,רעדיל ערעדנַא

 השוח ,יתדמח דידי; 69 'מונ :1 ןטּפירקסונַאמ עטנַאמרעד רעירפ

 ירוצ,, 129 'םונ ,"ריבד תונבל ריבכ לא ?אוי, 86 'מונ ,''המוק ,יתרזעֿכ

 ?ַאד ,י טצונַאּב ךיז םָאה םע עכלעװ םימ ,ןטּפירקסונַאמ יד רעֶּבָא ךיז ןעניפעג 1

 ,(360 ,328 ,219 ,| ,ןטרָאד) "םויפהו הרישה רצוא, ןייז ןיא ןָאזדיי



 51 ןרי ייּב רומַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 152 'מונ ,היפיפי הלעי תורפ שיחהו ריהמ ,הי ילאונ ירוצ ,הי ילאונ
 יה ."הנעא לא רוה ,ילא וכלו וטה םכנזא ,ידידי,

 ;8 ןיא רעטעלּב 90 סיוא טייטשַאּב טּפירקסונַאמ רעטייווצ רעד
 -ריפ זיולב ךיז טניפעג טאלּב רעדנוזַאּב א ףיֹוא ,טלעפ טַאלב "רעש רעד

 ןפיוא ,''םידרפס םיררושמ? תורימזו םיריש,, :גנונעכייצפיוא סעשטיווָאק

 חסּפ לש יעיבש ףיוא םיטויּפ עכעלטע ןּבירשעגּפוא ןענייז טַאלּב ןטשרע
 ךָאנרעד ןוא ,רעקידייל א זיא טַאלב רעטייווצ רעד ,רעטכיד עטנַאקַאּבמוא ןופ
 ןֿפראו ייז ןשיווצ) םינומזּפ סַארַאנַאנ ןופ ןעגנולייטּפֶא ריפ עצנַאג ןעייג

 -יײטּפָא עטשרע יד ,(רעטכיד ערעדנַא ןופ רעדיל עקינייא ךרוד ךיוא ךיז
 טקורדעג ןענייז ייז ןופ יירד ;רעדיל 79 סיוא םייטשַאּב (טשַאר) גגול
 ןענייז סָאװ ,סקעז ןוא (26 ןוא 10 0 'םונ ,{) 'לארשי תֹורימז , ןיא
 -ַאּב רעירפ יד ןיא טינ טּפירקסונַאמ סנַאמּפױק ןיא טינ טנכייצרַאפ טינ
 ןפ ךל קעוצ ,רוצ ריסא תקנא לוקל עמש (1 ;ןטּפירקסונַאמ ענעּבירש
 ךדוי (8 ;הרובגב רזאנ לא היתחת רובעב הי ארקא ךל (2 ;םיוצמה
 55 תא לבקו ונתוכס ינודא הבוש (4 ;עיבי ךתקדצ יפו םוי םוי ירירפש
 םויב עבש (6 ןימא תיב לא הרוסא אנ אוב ימע לא (0 ;וניתלהק

 יד טנלָאפ רעטעלּב עקירייל יירד ךָאנ ;םימלֹוע רוצ יח התא יכ ךיתללה
 -עג ייז ןופ ;רעדיל 81 סיוא טײטשַאּב סָאװ ,(רהאמ) גנוליײטּפָא עטייווצ
 טקוררעג ןיוש זיא סנייא ,גנולײטּפָא רעטשרע רעד ןיא ךיוא 8 ךיז ןעניפ
 ןיא טינ ךיז ןעניפעג סָאֹו ,ייווצ ןוא (2 'מונ ,{) ''לארשי תורימז,, ןיא
 ןוח אשונ לא הי (1 :! ןעגנולמַאז עטנַאמרעד רעירפ יד ןופ רענייק
 יד .ינעישוי 'רו ארקא םיק לאל ינא (2 ,םק הילע רצ יכ הארו הנויל
 ,18 ייז ןשיווצ ,רעדיל 123 סיוא טײטשַאּב (ינייסוה) גנולײטּפָא עטירד
 עלַא טינ ? ןעגנולמַאז עטָאמרעדנּבױא יד ןיא טנכייצרַאפ טינ ןענייז סָאװ
 ,בואכה יבבל יִלֹע ילומח יער יכהז (1 :ןַארטנַאנ ןופ רעּבָא ייז ןעמַאטש
 הלימו תבש (4 ,ונוממה ונומלה וניביוא ונובבס יכ ונברק לא אנ רדי (2
 הנפ ןָא ולאש יער ידידי (4 ,הנומשל םגו העבשל קלח הנועמ רד םש
 ,יבפ ינומא ?הסב ינויער ךדוי (6 ,םליע ינומר סיסע ינקשי (9 ;ףוד
 ונבל חמשי (8 ,תרחב םע ןנוח בוש ארקת ירדע יתמ ילא (/7 יניעו
 המ ונכלמ תולהת בשוי (10 ,ידש לא םשב ירזע (9 ,ונקױצ חישמב
 ,תולפת עמוש תולילע ארונ רוצ תולהת בשוי (11 ,ץראב ךמש רידא
 ימשב םר ךלמ (13 ,יננע אל םוי םוי ארקא ינכשממ דדנ רודי (2
 ירידי (18 ,ךרומ'יריבעה יריסה םינת ןועמ ןיב יתנוי ךל המ (14 ,םימש

 טי דיי

 .שצונַאַּב ךיז םָצה ןָאזריװַאד עכלעװ טימ ,ןטּפירקסונַאמ יד ןיא םינ ךיוא 1
 .ָאד עכלעװ םימ ,ןספירקסונַאמ יד ןיא ךיו ןעניפעג ייז ןופ עקינייא זיולְּכ 5

 ,םצונַאּב ךיז םִיה ןָאזדיױװ
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 רד רדאנ לא לומ (16 ,ידידי ךינועמ בונ תא תשטנ ךניב אנ יניב המ

 ,וועמו יחטבמ ןעשמ ידעב ןנמ ילא התא (1/ ,הרמזב רישא הלעמ

 ,איהמת ףאו אמתא (8

 ןשיוצ ,רעדיל 75 סיוא טייטשַאּב (ץרובינ) גנוליײטּפָא עטרעפ יד

 פייט ןטשרע םעד סיוא רעדיל סקעז ,רעטכיד ערעדנַא ןופ עקינייא ייז

 םעל ףֹוסאי (1 :עטנַאקַאּבמוא ךָאנ טציא ןיּב 9 ןוא "'?ארשי תורימז,

 בשוי (5 ,רבנתמ רצל ןוזר חלש הי (2 ,ותיערמ ןאצ ימע תלחנ המה ,ותלחג

 ,ינרמל םיהלא רוא רוא ינעידות םייח חרוא (4 4 יננוח רחמ יננוח קחש
 לכה ?ב ?כמ םמורתי (6 ,לכ רצוי ךלמל וניפב ללהנ תולהתו תורימז (ס

 ילא שיחי (8 ,אֵנֹוש דימ ךמע ץלח ,הנסב תלגנ לא (7 ,שומי אל דימת

 ,השדח הריש םעונב ררושא (9 ,יל דעונ םוי

 "מונ ןרעטנוא ךיז טניפעג עיצקעלָאק-שמטיוװָאקריּפ רעּבלעז רעד ןיא = |

 581 ןופ גנולמַאז ַא זיא סָאד ,8' ןיא רעטעלּב 110 סיוא דידבתּכ ַא 82

 -עביא יד ,רעטכיד ערעדנא ןופ קילדנעצ רֶאּפ ַא זיולּב ייז ןשיווצ ,רעדיל

 -נײַא ןענייז רעדיל יד ,''?ארשי תיראש , סָארַאנַאנ ןופ עֶלַא ןענייז עקיר

 סיוא טייטשַאּב (קריא) גנולײטּפָא עטשרע יד .סעּכורג ןיינ ןיא טלייטעג

 ערעדנַא יד ןיא טנכייצרַאֿפ טינ ןענייז סָאװ ,ףניפ ייז ןשיווצ ,רעדיל 6

 רומזומ (2 ,םורמ הרצ ?כמ ינליצה ,םורמ ארקא ךילא (1 :2 ןטּפירקסונַאמ

 ,ילבח תנמ ילאונ לא אנא (3 ,האג האנ יכ לא תודוהל רישא הידוהו ריש

 עטייוצ יד .הרבחב ימסע חמשת הפי (8 ,יבאכ הפר ,יבבל תדמח 4

 -ַאֿב יד ךיז טניפעג עקינייא ייּב ,רעדיל 80 טלַאהטנַא (ינבא) גנולײטּפָא

 ןיא טנכייצרַאפ טינ .* (ָאקישזדנעפ ירָאלעמ) האניגניפ ןח5 :;גנוקועמ

 שיח קחרממ הלענ הי (4 :;רעדיל יד ןענייז 2 ןעננולמַאז ערעדנַא יד

 (הּבאס) גנולײטּפָא רעטירד רעד ןיא  .ינדפי יכלמ אנ םוקי (2 ,ינדפ

 -ַאט ערעדנַא יד ןיא ןלעפ סָאװ ,11 ייז ןשיווצ ,רעדיל 89 ךיז ןעניפעג

 הניד ןד ,הי (2 ,לא יביו בר -- םלוע בבל ץודי ליני (1 :ןטּפירקסונ

 ,םינומא רמוש םעל -- םינויבאל התא בא (3 ,הנועמב תבשוי הנויל

 דומעא ינשו ימי (6 ,יניע רואמו ינושש לא (8 ,רצ לע םקנ שבלי (4

 אובי אוב (9 ,ךתקדצ רפסי יפ יהלא (8 ,לא יחישמ חלשי (/ ,ירמע לע

 םר הונ (11 ,רומזמ רישב ימאנו ימוק הבוהא (10 ,ארונ םש אובי יכ

 .רעדיל 108 טלַאהטנַא (הואנ) גנלײטּפָא עטרעפ יד .הילע הכס ךמש
 -יל עקידנגלַאפ ןענייז ןטּפירקסונַאמ ערעדנַא יד ןיא טנכייצרַאפ טינ

 םער ןגעװ עז ,וׁשינַאג ףסוי רשפא זיא ריי ןקיזָאד םעד ןופ רעסַאּפרַאֿפ רעד 1
 ,36/ ,| .װ .טיצ ,ןָאזדיװַאד ,י

 .ןָאזדיחַאד ,י טצונַאּב ךיז םָאה סע עכלעװ טימ ,ןטּפירקסונַאמ יד ןיא םינ ךיוא 3
 ,496 'ז רעירפ עז *
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 ,יה סחש ןכוש הי (2 ,ךמש תא רדהיא אשנתמ םר ילא (1 :רעד
 ,הנהי ריש תע יבל דערי (4 ,רומזמ רישא ךל יניעו יבל תואת יבוהא (2
 ךור ינוריעי (7 ,1 הזה ילע תאטח ימ הי (6 ,ירוד ךל יבל המהי (ס
 ברעי (9 ,! םמוד םשאנו ארי לד םוח הי (8 ,ןשי תויהמ ינוציקי קפוד
 תיבמ םיריפא איצוי (11 ,ילאוג ךל יעמ ומהי (10 ,יח יחיש בינ ךל
 לא (14 ,ימואנו ילֹוק העש הי (18 ,לארשי ערז לאב וחמשי (12 ,םירוסא
 .הילע ימשב ןכוש הי (16 ,רמת ךתמוק יתנוי (19 ,יתרפא שיא ןב חלש
 טנַאקַאּבמוא ;רעדיפ 29 סיוא טײטשַאּב (קילסוּב) גנולײטּפָא עטפניפ יד
 חתרי (2 ,ןוילע ךמשל רמזא (1 :ןענייז ןטּפירקסונַאמ עקידרעירפ יד םיוא
 הנידע ריעב הנּפ שאר יל םיש (4 ,ירהז רואמ התא (5 ,וקחב שא יבל
 ,-עריל 20 סיוא טייטשַאּב (ילובנז) גנולײטּפָא עטסקעז יד .הנר רישא םש
 ,(ךינפ הי ,ךינפ הי) סנייא ייז ןשיווצ ,רעדיל 17 סיוא (אנריג) עטעּביז יד
 רעטכַא רעד ןיא .ןטּפירקסונַאמ ערעדנַא יד ןיא טנכייצרַאפ טינ זיא סָאװ
 -אּבמוא ייז ןשיװצ ,רעדיל 29 טנכייצרַאפ ןענייז (לאזוא) גנוקײטּפָא
 גנליײטּפָא עטניינ יד .ןכוש רוצ ינצרי (2 ,אשנתמ סב לא (1 :עטנַאק
 | ,רעדיל 29 סיוא טײטשַאּב (אייגיש)

 -ָאק-שטיווָאקריפ רעטשרע רעד ןיא ןטּפירקסונַאמ ףניפ יד רעסיוא
 עיצקעלַאק-שטיװַאקריפ רעטייווצ רעד ןיא ךיוא ךיז טניפעג ,עיצקעל
 -ַאנ וצ תוכייש עטנעֶָאנ ץנַאג ַא טָאה סָאו ,(2 'מונ) טּפירקסונַאמ ַא
 ןוא טַאלּב-רעש א ןָא זיא טּפירקסונַאמ רעד ,השורי רעשירַארעטיל סארַאג
 רעטעלּב 90 לכח-ךסּב טּפירקסונַאמ רעד טלַאה טציא .ןזיולּב ךס ַא טימ
 :טנכייצעגנָא ןּביױא זיא רעטעלּב ףניפ עטשרע יד ןופ ןדעי ףיוא ,4' ןיִא
 ענעּבירשרַאפ טּפירקסונַאמ ןיא יד ,"לארשי תורימזמ לארשי תיראש
 'מונ ןטימ ןָא ךיז טּבייה טּפירקסונַאמ רעד .טרירעמונ עֶלַא ןענייז רעדיל
 -עלּב עקידרעטייוו יד ןוא ,רעטעלּב עכעלטע ןלעפ 41 'מונ םעד ךָאנ ,8
 -עמונ יד ךיז טסייר 96 'מונ ךָאנ ןוא 89 'מונ ןטימ ןָא ךיז ןּבייה רעט
 ,יירד ךיז ןעניפעג רעדיל עטרירעמונ יד ןשיווצ ,רעּביא ןצנַאנניא עיצַאר
 : ןטּפירקסונַאמ ענעּבירשַאּב רעירְפ יד ןיא טנכייצרַאפ טינ ןענייז סָאװ
 ןודודי ןודודי ןודודי (2 ,םייקו יח ןפדנל ףוס ןיא לא דעונ םיבורכ ןיב (1
 םוידפ םע לע שרופ ביבס םולש תכוס (9 ,ןליל דועב ץוקי יבל יניעמ תנש
 ךָאנרעד ,טריניגַאּפ םינ ןענייז רעטעלּב ףניפ עטשרע יד .שרוד ךממ
 ,טּפירקסונַאמ רעדנא ןַא ןופ טמַאטש טָאלּב רעטצעל רעד זַא ,רָאלק רעּבָא ןיא םע .194 'מונ ןטימ טָאלּב רעטצעל רעד ןוא 164 'מונ ןטימ טנכייצַאּב ןיא טַאלּב רעטצעלרָאפ רעד 19 'מונ ןופ ךיילג עיצַאניגַאּפ יד ןָא ךיז טּבייה

 ,ןענָאזדיװַאד יב םנכײצרַאפ 1



 גרעבניצ .' ר"ל 584

 .טפירשעג טנעריישראפ ןוֿפ שימענ א ןיא .טּפירקסוגַאמ רעצנַאג רעד

 סָארַאגַאנ רחס םוש ַא ןָא ןבירשרַאפ טגנעה ענעדיישרַאפ| ןּבָאה סָאד

 עכלעז סָאד ןוא ןייא זַא ,ןטלעז טינ טריסַאּפ סע ןוא ,רעדיל ןוא םינומזּפ

 ןייא םימ ןענייז רעטרע עקינייא ןיא .לָאמ עכעלטע רעּביא ךיז טרזח דיל

 ןכיירשרַאפ וצ ןוװּורּפ ןרָאװעג טכַאמענ טפירשטנַאה רעּבלעז רעד ןוא

 עקיזָאד יד ;עידָאלעמ ןוא םטיר רעייז טיול טלײטעגנייַא רעדיל סארַאגַאג

 ,טדניוושרַאפ טּפירשטנַאה ענייש ירד ,רעּביא דלַאּב רעּבָא ךיז ןסייר ןווּורּפ

 םוש ַא ןָא רעדיל יד רעטייוו ןיוש טּביירשרַאפ טנַאה עקיסעלכַאנ ַא ןוא

 ןופ רעטסיד ַא טלעטשענפיונוצ זיא 20 'מונ טַאלּב רעד ףיֹוא .רדמ

 .םעּפורג 11 ןיא טליײטעגנייַא ,םינומזּפ עטכעלטנפעראפ טינ סָאראגאנ

 םע עכלעװ טימ ,רעדיל יירד יד ךיז ןעניפעג 24 'מונ טָאלב ןפיוא

 ?'יגבא , גנולײטּפָא יד 107--} 'מונ טּפירקסונַאמ ןיא ןָא ךיז טּבייה

 -ַאֹּב ַא ןיא טלייטעגסיױא תועט יַּפ-לַע ייז טָאה רעכַאּב ןוא (ישזדַאביא)

 רעדיל יירד עקיזָאד יד ןופ ןרעי ףױא ."'הקיגניפ , גנולײטּפָא ערעדנוז

 הקינניפ :טנכייצעגנָא טניט ערעדנַא ןוא טנאה רעדנַא ןַא טימ ןענייז

 | .קאצמ

 ַּב
 .(367 טיז עו) :

 .רתסנ לֵכ האוו ,ירוצ --- שקבא ךינפ תא ,הי

 ,רתי ךתקושת בורמ --- שקומ ךותב יבל האר

 יתמעפנו יתוציקה --- יתמלח ךבו יתנשי

 .רתפ ימולח ךדוה --- יתאב ךרחשל יכ דע

 םירוג ןיב רופצ דימעמ --- םירקבל ךדוא ךמש

 רתב אל רופצה תאו --- םיריפכ רתב בצ האר

 הטמ ודי לד םע לא -- הטילפ ראש ףכ הצר

 .רתת רוא ךושח ריקב -- הטלמנ רופצכ ושפנ

 הרא ךריעל יחדנ -- הרא ותוא ךרב יתוא

 רתת רשא הנב שיח -- הרע ידוסי תרכה

 העפאמ םצלחו .(?הער) האר ךטכשב ךמעל |

 4 רתעי ךל תע לכב -- העש ותלפת תאו

 ג
 (369 םייז עז) יה

 -ננלָאפ טימ .ריל ןייא ןָא ךיז טּבייה 156 'מונ טּפירקסונַאמ ןיא

 : עפָארטס רעקידנרָאצ רעקיד

 םתימצהל ירוצ םוש --- - ךיביוא ףרועב ךדי

 ,701 'טונ טּפירקסונַאמ ןיא 1



 505 ןדי ייַּב רומַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 ,םת שיא בקעי ינב -- ךבוהא ערז הצרו

 םתוחכ ינמיש אנ -- ךבל לא ,יבגשמ רוצ

 .םתולכ דע בושא אל ,םנישאו ביוא ףודרא

 ןיא ,רעדיל עליפ ךָאנ ךיז ןעניפעג טּפירקסונַאמ ןּבלעז םעד ןיא

 טימ ןטכַאלפענפיונוצ ןענייז גנונעפָאה ןוא עּביל ןופ רענעט יד עכלעוו
 זיילּב ָאד ןעגנערּב רימ .המקנ ןוא סָאה ןופ ןעיירשעגסיוא עקידנרָאצ
 :ייז ןּופ עקינייא

 ן
 יתחיש איה םויה לכ -- ינושל לע זוע תדס י

 יתלמ רכשא חקו --- ינויגה ריש תחנמ העש
 / יתרזעל שוחת -- ינבבוסת טלפ ןור
 יתרוח דדח לאו -- ינאיבת ימא תיב לא

 ., - ןנרא יתשדח ריש --- יתשודמ םגו ינרנְוַּב
 ןנוהמ םיונע לא -- יתרמא עמש לובור

 ןנורתמ רובגכ םוק --- יתוחאו יתלמ רוָׁש

 - .1 יתרוצמו יעלס לא -- ןנועמ םג םסוק םע ךד
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 ,שרוח ב5 רשא האור לא --- שרוד יבבל ךעשי
 שרגת המֶא ןב תאו -- שר הלע :רמאת ךנבל

 ךיתיב וסרח םייוג לע --- ךיתמח ירוצ ךופש
 שרושו דב וריאשה אל -- ךיתדע ןאצ לכ ולכא

 םייאו םי יוצק ךותב -- םִיורז ךינב האר

 שר ועבשו רשוע,וחכש -- םיינע תקעצ חכשת אל

 יציק ימי ומת ופס --- יצאנמ םירמוא רומא

 שרוי ןישרוי לארשי יכ -- יצופ תב תרתע ועדי

 תשרת הב ךתדע ?כ דע -- השחא אל ןויצ ןעמכ

  שרוד האנ הב בשיו -- אסכ דסחב ןכוהו
 תיתוצרפ רודנל רוכז --- היחירב קזח קזח

| |, 

 רובש המר עדזו -- ונצמא יעורז הי
 רובב וייח ותמצ -- ונצלה שלח לדלו

 רובב ונירצ רגיס --- ונרוצ יכ םיונ ועדי
 רובנה ?להתי לא -- ונל תאז התיה ודימ

 ,107 'םינ שּפירקסונַאמ ןיא ךיוא ךיז םניפענ דיל עקיזָאר סָאד 1
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 ורתסנ רקשבו --- םהיסחמ תא בזכ ֹומָׁש

 ורע ונב דוסיה דע --- םהידיב ורסמנ תוארב

 וריטפי םתריבנז --- םהינוא תא הז לע ודוי

 .רובג לע רזע תֶׁש תַא יכ וריכי ילבל ,הפשב

 תאז לכ ?עפ לא אלו -- ורמאי יל ונידי הדר

 תוזבהל יל ואובי --- ורחא יתונש תוארב

 תוזע הנעי רישע יכ -- ורעפ םהיפב ילע

 רובג דיב םיצחכ -- תוזעלנ תוקיז יב ודי

 ךתמח םהילע ךופש --- ךועדי אל םיוג לא

 ךתמיא םהילע וצ --- ךורמיו תוכלממ לעו

 ךתרמא ועמש יכ --- ךודוי ץרא יכלמ לכ

 ,רובגו זוזע ןוילע -- ךדבל התא יכ ורמאי

 סָאר טעברטענרעּביא רעטעּפש רעטכיד רעד טָאה טנייש סע יװ
 .טּפירקסונַאמ םעד !יא םערָאװ ,עיצקַאדער רעטייווצ ַא ןיא דיל עקיזָאד

 רעמ ,רערעדנַא ץנשנ א טימ דיל עּבלעז סָאד ךיז טנופעג 107--} 'מונ
 : עפָארטס-סולש רערעקרַאטש

 ונמע ולעפ רשא -- םלעפכ םהל ןת !ילא

 ונימד םוקנו טשארב -- םלומנ תא םהל בשה

 ונריע דוסי וברח יכ -- םללעמ טבהו רוכז

 .רובנו רישע ךלה --- ונינכשל ונייה הפרח

 ױ

 (372 טםייז עז)

 הריצ ?א אפרמ חלש --- הריצ לא ףוסכת הנוי

 תריש רישת ךתיכבנו -- הריצ לא התלד בסה

 רורד רופצכ ףועת --- רורה הילע חל/

 הריאה הינפ חל --- רורד רמ זאכ ךל ריטקת

 ארב לא תולעפמ שאר -- הרב המחכ היער

 הריד ול היה המע --- הרב תב לכמ התוא
 הביר הבירי תאו --- הביר היד הנפ לא

 ,1 הריאה הינפ הל --- הביר התלינ ךל

 407--} 'םונ סּפירקסונַאמ םניא ךיז םגיפעג 1



 1 ןדיי ייּב רומַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 ה
 (3/73 םייז עז)

1 

 ףוס ןיא דע ?לילכ --- םישאל יבל
 רוד יל בוש יִל בוש

 ףסו םת ץק יכ ---'םישיא יל ורמאי

 . ףוד יל בוש יל בוש

 ףסו לער םקשה -- םישנונו םירש

 דוד יל בוש יל בוש

 ףס לע קפוד לא --- םיש ךנזא םר

 ,ילביה ?א דוד בוש בוש ,יללהמס רוצ רוד דוד

 ףסכנ ינא ול --- יכ שוח ישי ןַּב

 דוד יִל בוש יל בוש

 ףשחנ עורזב --- יכשח תא ריא

 דוד יִל בוש יל בוש

 ףסאל רומזמ --- יכח הנהי -י שש

 דוד יל בוש יל בוש

 ףסא יחדנ יכ -- םלענ לאל דוה

 יללהמ רוצ דוד רוד

 . דוד יִל בוש יל בוש
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 ןלדנ בר לא םש תלהת -- הדיגאו יפ החתפא
 ןלדנ בר לא ,ולדנ בר לא

 ןפ עירנ תורימזבו.-- הדותב וינפ םדקא

 ןפ עידנ ול עידנ

 ולכיה לומ ולכיה לומ דוקאי דוקשא

 ןלוק ןנחי ,ולוק ןנחי --- לד לא לדכ

 | ,לד לא לדכ

 הלמו בינ םב ארובל --- הלהת יתפש ודוי

 * תלמו בינ ,הלמו בינ

 ,107- } 'םונ ןיא ךיוא ןוא 6 'םונ טּפירקסונַאמ ןיא ךיז םניפענ 1
 / ָאד ."םינומופא םרעדנעלדירפ ןיא םקורדעג ריל סָאד ןיא עפָארמס רעד יב *

 6 .רעמייװ יד ,טצונַאּב ךיז סָאה רעדנעלדירפ ןכלעװ םימ ,טּפירקסונַאמ רעד ךיז טקידנע
 ,ןלעפ ןפָארטס עקיד



 גרעבניצ ,י ר"ד

 הלכת ןיאל וידסח לע הללהא תינש רועו

 הלכת ןיאל הלכת ןיאק

 הלוצממ חלוצממ הלוצממ רמכ רמוא

 .ללהממ וללחממ וללהממ זמר ץמש

 השע תואג לע רמזל ,השדח הריש יפב םָׁשז

 | השע תואנ ,השע תואג

 השרואמ השא ומכ ,השרומ תד יל ןתנו

 .השרואמ השרואמ

 השיחי אוה --- יעשי יעוד

 השיחי אוה השיחי אוה

 ולגד םירי ישי ישוע

 ולנד םורי ולגד םורי
 ,לר לא ?דכ דוקא דוקשא

 ןנשא תד תדמח תאו ,ןנרא זא טלפ ינד

 ןנשא תד ,ןנשא תד

 .ןנוכי אוח ושדקמו ,ןנוחי ןויצ רפע תע
  ,ןנוכי ושדקמ ןנובי ושרקמ

 ןנולתמ םע דימשל דימצל

 ןנולתמ סע ןנולתמ םע

 ולבח םע תא סמח סמר

 ולבח םע תא ולבח םע תא

 ,.לד לֹא ?דכ רוקא דוקשא

 ורישי ףא ועעורתי --- ורהני ימע ובוט לא

 | ורישי ףא ורישי ףא
 ןרמאי זא םיוגבו ,וריהזי םיליכשמהו

 + ורמאי זא ורמאי זא

 תודע ורשי תודע ירצונ ירשא

 | תורע ורשי תורע ורשי

 / ו5 חככש םעל םעונ
 ול הככש ול הככש |

 .לד לא לדכ דוקא דוקשא

 יו

 ףלסי וימ ויבש לד ןוח -- יל התא לאונ הד
 יה ,דרונ ןוח ,דדונ ןוח ,דרונ ןוח

 ףלא רודל דסח רצונ -- יללהמ ריש העָׁש

 ,דדומ בוט ,דדומ בוט ,דדומ בוט



 {ר" יב רוטַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 ףלוש ברח ידגנ דימת --- ילעוג רצ היער

 - .ררוצ יל ,דדוצ יל ,דדוצ יכ

 ףלד דרוט יעמד רוש --- ילשח ידוצ ץמא

 , .דדושמ ,דרושמ ,דדושמ

 ףלא הניב ילא הבוש --- ילכיהו יריבדכ

 | .דדועמ ,דדועמ ,דדועמ

 ףלוח רהנכ םולש טה --- יפ השוח םיונעל

 / ..,ףדונתמ דדונתמ דדונתמ

 יש |

 .תתאי ךל --- יכ שדח ריש --- יכח ךל הנהי

 ייח זוע ,יליפ רוא

 התא אלא ליג -- ןיא יכ ,ךל -- יללחמ ריִׁש

 .ייח זוע ,יליל רוא

 התח יחכ יב -- ינע ינא -- ינעמ חצר

 ייח זּוע ,יליל רוא

 התא יהי ךא --- יתוא לעגת -- יתעדי ,יח לא

 ייח זוע ,יליל רוא

 יתנומאב --- ךמסנ'דואמו --- ךמע ינא רב

 ייח זוע ,יליל רוא

 יתולג ךרוא --- תוארב םיונ --- תואבצ הנעא המ

 ייח זוע ,יליל רוא

 יתקדצ תוכז -- .ליחות אלו -- ?יח אפר יכ בוש

 ייח זוע ,יליל רֹוא

 יתוצב זוע -- ךנעמל -- הכרנ יל בה

 .ייח זוע ,יליל רוא'

 יש
 יניעמ תנש ןודודי ןודודי ןודודיו

 - וליפ דועב ץקי יבל
 ינושיא רואמ זוע תוארב זוע תוארב זוע תוארב

 'ןלה ריהזמ םויל םויי

 ינולממ --- יתמס רע יתמק דע יתמק דע

 ולהאב ףפותסהל

 לא םעונב תוזחל תוזחל תוזחל

 ןלכיהב רקבכו

 הל ןבתו ינזא העמש העמש העמש
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 םהינימל ףנכ ףוע לוק
 לֵא םש לא םינתונ לא םינתונ לֶא םינתונ

 'םהיפב ןועיבי תוריש

 חלפת ריעא ינא םנ ינא םג ינא םנ

 םהמ ינא ?פונ אל יכ

 םהונ ובל לד לוק העש לוק העש לוק העש

 וללהמ ךל ברעיו

 ףוצמ ךותמ חצפא הננר הננר הננר

 ןוריו חמשי יבל

 ףוצמצ וב ארבנ ?כ תוארב ,לכ תוארב ,לכ תוארב

 ןורישי ונוק לא שיא

 ףוצר םבל לא תבהאבו תבהאבו תבהאבו

 ןורושי ול םניע ואשי

 ןורבשי וילא םלוכ ,לא םלוכ ,לא םלוכ

 ולעפ וקי ריכשכ

 סנרפמו לכל ןז יח לא ,ןז יח לא ,ןז יח לא
 הסנרפ ךמעל ןת

 סננת ורדנ רחמו רחמו רהמו

 הסונמו ןוזפחב אל

 סנ אשת םע לכ ןיעל קר ,ןיעל קר ,ןיעל קר

 אשינו םר דע ןכוש רוצ

 השודק ריע לא והחנו והחנו וחחנו

 ,ול בשוטכל הוא ןויצ

 ןקיטרַאננייא ןטימ דיל עזעיצַארנ סָאד טָא זַא ,ךעלנעמ טכייל זיא סע

 רעטמיטשַאב א רַאפ ּפיטָאטָארּפ ןוא רעטסומ סלַא טנידעג סע טָאה םטיד

 ףיא רָאנ ,ןדיי עשידרפס יד ייּב ןיולּב טינ רעדילסקלָאֿפ עיצקעלַאק

 ןטנַאירַאוװ עכעלטע יד ףיוא ןזייווּוצנָא יאדּכ זיא סע .עשיזנּכשַא יד ייּב

 כעלטנפעראפ טָאה יקצולירּפ חנ סָאװ ,''יתכלה רעיּב ינא , ריל םנומ

 .(---4 'מונ ,1 דנַאּב) ''רעדילסקלָאפ עשידיי , ענייז ןיא

 ךיז טניפעג רעדיל סַארַאגַאנ עטכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ יד ןשיווצ

 -רעדניס ערעלוּפָאּפ יד קיגָאטקעטיכרַא ןייז טיול טנַאמרעד סָאװ ,סנייא

 -ניא רעד רעּביא ךיז טרזח עפָארטס רעקידנגלָאפ רעדעי ןיא ּוװ ,רעדיל

 ימ רחא, רעריל-הדגה יד ןיא רעגייטש ַא יװ ,עקידרעירפ יד ןופ טלַאה

 תוכייש עסיוועג 8 טָאה ךיל עקיזָאד סָאד ?ייוו ,''אידג דח,, ןוא ''עדוי

 / { תומילשּב ָאד סע רימ ןעגנערב ,רָאלקלָאפ רעזנוא וצ
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 תמכח תונקל וניזאה --- הניב תונקל וניבת ןיב

 ,הלעב היחת

 בהז ויז יפוי ונקת אל -- ונקת הניב םכניינק לבב

 בהלי תושפנ בהזה יכ

 'וכו וניבת ןיב

 ףסכ תורירפש ונקת אל --- ונקת הניב םכנינק לכב

 בהלי תושפנ בהזהו ףֵסָּכ ףסוי ףסכה יכ
 'וכו וניבת ןיב 'ו

 תשוחנ רוה בר ונקת א? --- ונקת הניב םכנינק לכב
 ףטכ ףיפוי ףסכהו ,תשובל --- תושחנה יב

 בהלי תושפנ בהזהו

 'וכו וניבת ןיב

 תלכת רוזא ונקת אל -- ונקת הניב םכנינק לכב

 תשובל תשוחנהחו ,תלכתל תלכת ףופ יכ

 בהלי תושפנ בהזהו ףסכ ףיסוי ףסכהו

 'וכו וניבת ןיב

 ןמגרא שובל ונקת אל --- ונקת הניב םכנינק ?לכב

 תלכתל תלכת ףוסו ןמטנ חפ אוה ןמנרא יכ

 ףסכ ףיסוי ףסכהו תשובל תשוחנהו
 בהלי תושפנ בהזחו

 'וכו וניבת ןיב

 תעלות ידנב ונקת אל ,ונקת הניב םכנינק לככ
 ןמטנ חפ אוה ןסגראו תעלות תעלות ףוס יכ

 תשובל תשוחנהו תלכתל תלכת ףוסו
 בהלי תושפנ בהזהו ףסכ ףיסוי ףסכהו

 'וכו וניבת ןיב

 ינש תריפר ונקת אל ונקת הניב םכנינק לכב

 תעלות תעלות ףוסו ינעי רישע ינשה יכ

 תלכתל תלכת ףוסו ןמטנ חפ אוה ןמגראו
 ףסכ ףיסוי ףסכהו תשובל תשוחנהו

 בהלי תושפנ בהֹוהו

 "וכו וניבת ןיב

 םיוע תולמש ונקת אֹל ,ונקת הניב טכנינק לבב
 ינעי רישע ינשהו םיזבנ םיזע ידנב ףוס יכ

 ןמטנ חפ אוה ןמגראו תעלות תעלות ףוסז

 תשובל תשוחנהו תלכתל תלכת ףוסז
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 בהלי תושפנ בהזהו ףסכ ףיסוי ףסכהו

 "וכו וניבת ןיב

 שש תופיטעמ ונקת אל ,ונקת הניב םכנינפ לכב

 - םיֹובנ םיזע ידנב ףוסו שש אנוש םכיהלא יכ
 תעלות תעלות ףוסו ינעי רישע ינָׂשֹהו

 תלכתל תלכת ףוסו ןמטנ חפ אוה ןמגראו

 ףסכ ףסוי ףסכהו תשובל תשוחנהו

 בהלי תושפנ בהזהו

 'וכו וניבת ןיּב

 תונָבשִמ תרדח ונקת אל ,ונקת הניב טכנינק לכנ

 םיזבנ םיזע ידנב ףוסו שש אנוש םיחלאו תונכסממ תונכשמ יכ

 תעלות תעלות ףוסו ינעי רישע ינשהו

 תלכתל תלכת ףוסו ןמטנ חפ אוה ןמגראו

 ףסכ ףיסוי ףסכהו תשובל תשוחנהו
 בהלי תושפנ בהזהו

 'וכו וניבת ןיב

 ן
 (376 טיײז עז) |

 רבוס אוהו ותטמ לע -- רבנ ןשי רבנ םוני"

 רכאי שיח ףנכ יִלבו --- רבוע ?צ אוהו ,חנ אוה יכ

 חוטב ונוא ךות רדכ --- חוני בושחי שיא המדי

 .רבשי עתפ רשא לע -- חוד יפנכ לע אדיו

 הנוכנ החונמ תל ןיא --- הניפסב התא יכ שיא רו
 רבע לא רבעמ תכלוה --- הנוכמ םיזע םימ לע

 ףעי םדא ןב התאו -- ףעוז םי אוה םלוע האר

 רבש ךרקי ןפ האר --- ףעזו רס וב טטושמ

 םשג ימ ךיזוחת תוארב --- םשג דיב רפאתת ךיִא

 רבוק ןיאו הלכל דע --- םשנו ףונ לכ וחמי םה

 : רצמוק אלמ הדיצ ןכה --- ךצרא לע ךתויהב ןכל

 .רבש האימ ךקחו -- ךצפח זוחמל עינת דע

 םינ ךָאנ סַארַאנַאנ ןשיוצ ךיז טניפענ עמעט רעּבלעז רעד ףיוא

 וו טרעוו רעשיטעָאּפ רעד דיל טייווצ ַא ךיוא קרעוו עטטעלטנפערַאפ

 שיּפיט רעּבֶא זיא סע ,סיורג סרעדנוזַאּב טינ וליפַא זיא דיל ןקיזָאד םעד

 רעתפצ יד ןופ ןזיירק יד ןיא טקיטלעוװעג !ּבָאה סָאװ ,ןעגנומיטש יד רַאפ

 ; תומילשּב רַאפרעד ָאד סע ןעננערּב רימ ,רעקיטסימ
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 תומכח ירברי יפו ינושלו -- תונובת תונה יבבל הנהו

 תומהבכ ?שמנ ןילי לב רקיב -- תונוימד ברב ?בת יפדור לע

 תוארל וטיבה םירוע םישנא -- םירצוא םינוב םכבבל ומי

 תואמ בורל וא תבל וא ןבל ֹוא --- םירחאל אוה םכלמע ?כ יכ
 תואלו תפומל םייק םלועב -- םירע תבשל םכל אנ ונב

 תומ ירחא םב וגננעתת אל -- תוארחמב תונב םכל המ

 הזוחו איבנ רבדכ השעו -- הבישקה ינֿב ןת יל ךנויער

 הזה םלועב יארע תרידו -- אבה םלועל עבק ךתריד

 הזחת תורוכגב םינומש הפו -- תובבר םינש רונת המש יכ

 תומוצעתו זוע ןתונ לא דובעו -- הזחה ךל המ הרוע הציקה
 ןיניינב ?כו הזב הז םלוע -- תונובת שיא ןב חז ירבד לא

 ויניינק םיבר יכ ?אמ שש -- תוננאש תוחונמו תונכשמ

 וינוב ולמע אוש לא הנבי אל םא -- תונבל ינע שיא לכוי המ הארו
 .תומלוע ש"י םש ול הנבי אוהו --- וינודא ןיעב בוט ןח שיא אצמי

 ןוֿפ ןריירפ יד ןגיוא סרעטכיד םעד ןיא ןענייז קיטשינ ןוא ןיילק
 םּכסה ןלופ ןיא טרּפ םעד ןיא ךיוא ןוא ,רעּבָא ראפרעד ,''הזח םלוע,
 סנשטנעמ םעד ןענמיה עטרעטסיינַאּב רע טנניז ,תפצ ןופ םילּבוקמ יד טימ
 -ַאכ ןשימסָאק ןוא ןלאסרעװינוא ריא רעטנוא טכיירטש ןוא המשנ

 ,דיל ןייא טכיזניה רעד ןיא זיא שיטסירעטקַארַאכ סרעדנוזַאּב .רעטקַאר

 -םונַאמ ענעּבירשאב-ןביוא יד ןופ ייווצ ןיא ןענופעג ןּבָאה רימ סָאװ
 -ָאמ עּבלעז יד ןעגנילק סע ןכלעוו ןיא ,(107-- ןוא 196 'םונ) ןטּפיִרּפ
 ""הלּבקה תובא, יד ןופ םענייא ןופ ריש ןטנַאקַאּב םעד ןיא סָאװ ,ןוויט
 טציא ןיּב עקיזָאד סָאד ןעננערּב רימ .1 ןמחנ ןֹּב השמ -- עּפָאריײא ןיא
 ; דיל טכעלטנפעראפ טינ ךָאנ

 ךלוה רקי חריו --- ?הי יכ חצ רוא הארא ,ה
 ךלוה שונא המ םכרעב -- להבתאו הארא ךימש/
 ךלפו זוחמ ?כ לע --- להואכ םתוא תעקר
 ךלמ ךאליי אל ימ ,-- ל?הנמ םלוכ םלוע לא
 ודי התשע הלא לכמ -- הבושח ךתרקי ,שיא ןַּב
 ודובכ אסכ תחתמ -- הבוצח ךתמשנ דצמ
 ודודג םע קחש יכ ףא --- הבסמב ךיתחת םינאנׁשש
 ,ךלמ תב הדובכ איה יכ -- חבוצע הלמ * רמש ןד

 635 'ז ,יירד דנַאּב עז 1

 .טוײרגרַאפ טנייש סע יװ ןיא זרעפ-בלַאה רעד ,המׂשה :טּפירקסונַאמ .ןטייווצ ןיא *

(23) 
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 14 'מונ ענַאלייּב
 (380 םייז עו)

 .םינומופ ץשיייב צ .י ת ּבש

4 . | 

 הרובגב ץרענ לאל -- הרמזאו הרישא

 הרֹוא התיה םידוהיל -- ארונ ויביבס לע דיחי

 הרוצ רצ לארׂשי שודק --- הרא רורד רמ שאר םשוב

 הראפתב ךלמ ךילמה --- הרופ ךרד םיבנעכ

 הרבע רפמ הצע אילפה -- הרות ?ידגה יבצכ זר

 הרחס הנצ ותמא -- הרהטב אשנו םורי

 הרשעב דואמ הבג -- הרטעו תוכלמ םלוה

 הריחבה תיב ללכשי -- הרות ירתסנ םר אלפנ

 הרוזג איה שדק תישאר -- הררוהמ לא תמשנמ

 הרושק ושפנב ושפנ -- ארונ ?אמ ורוא שרי

 הרשמה ומכש לע התיה --- יבצל 'ד חמצ

 יבצ חמצ

 ךלמ חרז

 .הרוזפ הש ךלמ חרז

4| 

 יבצמ רוא הלעמל -- איבמ התא ארונ התא

 איבהל הרושת תעו -- איבנ ןהכ חרז ריאה

 יבצ יתבש בר ךלמ -- יבבל רוא ךימכ ימ

 יבצ םש םייח ץראב --- יבא יהלאל רמזא

 יבינ תולהת ךורעל .איבלכ יחכ תת ףסוי

 יבנשמ אוה --- יחישמ !םימלוע יח

 .יבצ יתבש ירזנ --- ירתכ בר ךלמ

 יבוט לכ רבע ינפ לע---- יבל ןוכנ הליג בורב

 יבינ תולהת ךורעל יב "הש --- םיהלא יל תש יכ

 יּבנשמ אוה -- יחישמ !םימלוע יח

 .יבצ יתבש ירזג --- ירתכ בר ךלמ

 יביוא בל ענכיו --- יביר בר ,יינעב האר

 יב המשנ ראשנ אל --- יבקעב ךורכ ביואו רצ

 יבנשמ אֹוה --- יחישמ !םימלוע יח

 .יבצ יתבש ירזנ -- ירתכ בר ךלמ



 55 ןדיי ייּב וטַארעטיל רעד ןופ עמכישעג יר

 15 םונ ענַאלייּב
 (440 םייז עו)

 : חיכומ סלַא ''םימי תדמה,, לעב רעד

 םיראשנו 2"הבל םיאב שודקה לילב ונמע ינבמ תבר הזה ןמזבו

 םרט המהו עשפו תאטהח לע ףיסוהלו וניהלא תיב תשורק ללחל המש

 תהת רובעי אל רשא ררענ אל שיא הירק תוכוחדבכ ןידהי ודעונ ובכשי

 לםונ הז ךיא םהיתומחלמו םיכלמ תוכלהב ולחי תולודגבו .םנושל טבש

 ,ןתרובגב םקה תבשלו דודש ?פונה םגפ9 םעש ןתונ שיא לכו םק הזו

 ורבדו תומחלסה ירופיס ותא רשאו וינפל םידסועל עידוי ותצע שיאו

 הואצמה רובלמ הרבי רימ הנעסכ שיאה תהחמשבו ומל עימשי םימיח

 לע ,ןוומה לו ץױאה לע ורבדי ,םעו םע ירש לע רכרל םתולכבו .תובזוכ

 ןרפסיו ולכא יפל שיא ?2 ?כאי הכרה םאו םעמ םא הלכלכה לעו חיחמה
 בא םגנ -רכאו הזו יתפנרפ חפקו יל עױה ינלמ רמאי הז ,קשוע ערב

 םינזאל וא .הז ?/ הז הבד ואיצויו ,ינומלא ינולפמ לוזנו קושע ךֹומכ
 ותוא םתסעכה רשא םכמ טעמה ...תואור ךכש םיניעל יֹוא ,תועמוש ךכש

 תא שיא ףרחב םגו תוקלח תפשב ןיעה לא הצוחה טכיױרבדב 'ד םתענוהז

 טבש תחת רובעי אל רשא רדענ אל שיאו ךולחי ליכר לכו ער ?כו ותימע

 םתפסוה יכ םירצחה ירעש חתפב וא תונרקח בשומב םכתבשב םכנושל

 םילותהו םירבד בורב ישדקמ לא ואמטתו ואובמתו םכתאטח לע עשפ

 ילבה םירמושה םייונה ּרשא ונתפרח תא ךילונ הנא ...שאר תולקו קוחשו

 לא 'װ ידבע ונחנאו ,הדרחב האריב המיאב םתלפת תיבב םידמוע אוש

 ורובכ ונללח רשא תא 'ונייד אל הלחתו חכרב 2 לע םמורמ ארונו ?ודג

 505 ותֹואי אלו ושעי אל רשא םישעמב ומש תא ונללחו םייוגה ךותב

 דוֿבכו ודובכב ןולק 'ונהנ ךלמ לש ולכיה ףותכ םנ אלא לארשי תדע

 רשא ץראה םע התע םיבר ןחו, .(193--192 ,''םימי תדמח,,) "'...חניכש

 ואצמי יכ ושישי ליג ילא םיחמשה תודועסכ תכש לש אנסיח ףקת ולליח
 האבסנו ןיי החקנ וניהלאפ םויה שודקש ורמאו אלה ֹוב ללוהתחל ןיי

 והוסעכ וצאנ ?ארשי שודק תאו םהיתשמ ןייב שדוקח תא עלבכ ויחו רכש

 תא ורימיו ןיא םא ונברקב 'ד שיה רמאל םבנל ?א ותש אלו םהילבהב

 תכ ,םיצל תכ תורובהו תורוכחו תותכ תותכ םיבגע ירישב ...םדוּכ

 עו סוכו סוכ 58 לע ורברי רשא תונוע ירבד לא םלכ ינזאו הלבנ ירבוד

 ינב שי חמהמ רתרויו ...םהיפ קוחש אלפי םתולכבנו םתער ירבד ץוקו ץוק לכ

 תואּב ולצב ינשוס ןנער ץֶע ל2 תחת םידעומבו תותבשב םיצכקתמפ םרא

 "- "הל ירפסמס תכ םיצל תכ תורובח תורובחו תותכ תותכ חור ופאש םשפנ

 ץוק 2 לעו הרבדי רֶשא תונוע ירבד לא םלוכ ינזאו הלבנ ירבוד תכ

 ,ןטרָאד) ''הסי אלו לודג לֹוק םחיפ קוחש אלמי םתולבגו םתער ירבד ץוקו
1, 128, 181). 





 לט ע צךוו

 .שו ןוא ןוז דנַאּב ןיא ןכַאז ןוא ןעמענ ןופ המסישר

 עד קורטסַא ןָאד) יחרי ןֶּב יראס אבא

 ,1117 ,111 ,102 ,96-87 ,ן} ,(לענול

3, 156, 197. 

 ,10 ,ן| ,ליפומ ןּבא רֹּכיּב וּבַא
 --394 ,292 ,ןע ,וקעסנָאפ יד קחצי גהוּבַא

53, 4403 

 ,226--235 ,ןע ,לאומש ּבהוּבַא

 ,14 ,54--50 ,48--27 ,ן| ,םהרבַא היפלוּבַא
 ,49 ,ןצ ן380 ,351 ,212 ,154 1

2++-43. 

 4410 ,85 ן} ,םורדומ היפלוּבַא

 692 ,װ ,רצנוּֿבַא

 120 ,ןַע ,ונַאּפ סיוא רודניבַא

 ,167 ,132 ,120 ,ן} ,הניס.ןּבא
 ,162 ,150 ,132 ,1230 ,120 ,ן| ,דשר.ןבא

71, 114, 1, 232, 324, 334, 355, 412; 

 ,56 ,51 ,43 ,40 ,וש
 --144 ,ן} ,(סָאגריּב םױא וזנופלַא) רנבא

 ;182-181 ןש ;36 ,66 6
 ,ן.ס0 1160160) קהצי ןֹּב הדוהי ,לאנּברּבַא

 --24 ,1 ,וש 416 ,ןוז ,(1600מ 0
6, /3, 39, 45, 

 ,12/ ,ןװ ,?חצי לאנגרּגַא

 ,44 ,26 ,23 ,ןש 8
 ,254 || ,לאימש לאנּברּבַא
 ,261--266 ,ןש ,יולה רזעילא ןב םהרבַא
 4477 ,111 ,169 ןש ,לגי םהרבַא

--313 ,110 5 

4121 ,2 

 ,16 ,ןֵש ,שוגיט ןְּבא םהובַא
 ,120 ,וש ,נַאעטרַאס סיוא םהרבַא

 ,155 ,18 ,ן} ,(ינשת ד"באר) רוד ןב םהובַא

 413 ,|| ,אייח רב םהרבַא
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 253 ,252 ,ןו} ,ָאדַאנערג םיוא קהצי ןּב םהרנַא

 253 || ,רֹוד ןּב קחצי ןּב םהרבַא

 ,232 ,ןו ,ַאנָארעג םיוא יולה קחצי ןּב םהרגַא
 ,/ ,לאייטרוש םיוא המלש ןּב םהרבַא

0 711. 

 61-60 ,52 ,2/ ,ןֶש ,סעטלַאּב יד םחרבַא

 ,256 ,ןֶש ,והילא ןּב ןרהַא

 ,256 ,ןֶט ,("רהבמהע לעּב רעד) ףסוי ןּב ןרחַא
 ,1235 ,ןַש ,יריווָא

 239 ,ןֶש ,לאינד בקעי ,ַאמלוא

 ,359- 358 ןע ,לאומש ןּב קחצי ,ַאריינקנוא
 ,ונרופס הידבוע עז ,םימע רוא

 ,193 ,191 ,ןוו ,היחתפ ןֹּב לארׂשי ,ןילרעסיא
 4316 ן| ,(א"מר רעד) השמ ,םילרעסיא

 201 הצ

 6120 ,ןֶש ,םַארקָאּפיא

 ,451 ,406-4023 ,ןש ,םהרבַא הריריא

 ,199--198 ,ןוו ,יחרַּפה הׂשמ ןּב ירוּהשיא

 ,335 ,314-2206 ,ןוװ ,ףסוי ,ָאּבלַא
 ,204 ,155 ,143--130 ,ן} ,?הצי ,גַאלַאּבלַא

8, 259, 401--410, 

 ,206 ,{| ,םונגַאמ סוטרעּבלַא
 ,200 ,270 ,161 ,132 ,130 ,} ,ילַאוַאגלַא
 ( ,433 ,ןֶש ,בקעי ,יזַאגלַא

 ,419 ,222 ,244 ,226 || ,ריאמ ,זערַאונלַא
 ,212-206 ה| ,קהצי ןב ריאט ,יכַאדלַא

 ײ ,415 ,9
 (6זס0ומס 06 5200 /6) ,עשוהי ,יקרולַא

4240 
 ,1| ,םַאװיװ ןּבא ףסוי ןּב עשוהי ,יקרולַא

86--240, 
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 207 ,ןש ,ןדמחר ןּב ילא

 ,131 ,120 ,ןֶש ,ונַאצנעי שיא ותהילא

 ,.321--311 ,ןֵש ,שַאדיװ יד והילא

 ,רוחּב והילא עז {יזנּפשַא יולה רשא רֹּב והילא

 ,16/ ,44-:39 ,37 ,ןֵש ,ונידימליד והילא

6--227, 

 .426 ,266 ,||| ,יזירחלַא

 151 ,ןֵש ,עקילַאנ עשילא

 ,14 ,ןֶש ,רעטסקעז רעד רדנסּכלַא

 ,324 ,178 ,ן|| ,יסדרּפה רדנספלַא

 ,199 ,ו/ ,ןוגיש םסיוא רזעילא

 ,34 ,32 ,22 ,װ ,חכויה לעב רעד רזעילא
 64 ,ןֵש ;259 5

 .235 ,219 ,221--217 ,ןַ}} ,המלש ימעלא

 9 הֵש ,רעמפניפ רעד םנָאפלַא

 .120 ,13 ,ןוַז ,יּבָארַאפלַא

 210 3.5 ,ןש ,המלש ,שיּבַאקלַא

 .17 ,זַז ,ידניקלַא
 ,121 ,ןוַז ,השמ ,רּכשלַא

 .114 ,{ש ,ןונמא 'ר

 ,156 ,96 ,81 ,80 ,79 ,ן|| ,בקעי ,ילָאטַאנַא

 .8 ,ןֶש 6

 ,397 ,ןע ,יאמרוש יד איראמ אננַא

 ,491- 488 ,258 -257 ,ןֵש ,בלּכ ,ולוּפודנופַא

 425--21 ,} ,תוליצַא
 408 ,181--180 ,ןש ,לאירוא ,ַאטסָאקַא

 ,227 ,ן ,ַאגעוּבַארַא

 4200 ,ן| ,קחצי ןב בומימש ,לימודרא

 4415 ,|} ,השמ ,שּבורא

 ,128 הע ,ָאטסָאירַא

 / ,15 ,44 ,42 ,|| ,(לעטָאטסירַא) וטסירַא

2 164, 165, 1714, 115, 2017, 232, 

38, 260, 268, 269, 292, 322, 323, 324, 

 ,40 ,20 וש ;417 ,411 ,346 ,330 ,6

31 120, 1235, 146, 296, 

 .18 ,17 ,ן|} ,םזילעטָאטסירַא

 199 || ;:עלּב דַאהנעמרַא

 ,173-2172 ,ןֶש ,לאומש ,יטלָאװעקרַא

 235 ,232 ,ן|| ,ךומייר קורטשַא

 ,102 ,וװ ,(יֵרָׂשא ,ש"אר) לאיחי ןּב רשא

9, 130, 197, 199, 200, 4201 276, 

1, 333, /35, ' 

 4256 0 ,השמס ,לגרַאמַאּב

 ,למ ע צ - ךןוז

 ,וש ,(לאונמע ןּב בקעי) סםעטַאל יד םענַאּב
7, 19, 117 

 ,426 ,236--232 ,ןוװ ,ןבואר ןּב המלש ,דעפנָאּב

 השמ עו) 28 ,ן} ,םסתגפוזנס 66 2014

 ,(ןמחנ ןּב

 162 ,ןֵש ,השמ ,ַאלוסַאּב

 .207 ,ן} ,,ש ,קַאּב

 .153 ,ןֶט ,ישטָאלָאטױַאּב

 ,257 ,ןֶש ,והילא ,יצישַאּב

 .119 ,ןװ ,םהרבַא ,ישרדּב

 ,40 ,27 ,19-:18 || ,"ריהג

 ,.152 ,115 ,53 ,39 ,123 ,ןֵש ,םררַאהנוּב

 לח ,(לאיּתלאש) לאיפמאש - ןאע ,סָאפנוּב
2, 

 .153 ,ןֵש ,ףרָאטפקוּ -
 ,ױנ:שַא יולה רשא 'רּב והילא) והילא רוחּב

 .,13 ,69-62 ,3/ ,ןֶש ,(ַאטיװעל והילא

16-85, 78, 4170 

 617 ,ַ} ,הרוקּפ ןּבא ייחּב

 ,204--202 ,ןװ ,רשא ןּב ייחּב
 ,335 ,334 ןװ ,בוטי-ש ןּב םהרבַא ,ינַאּביּב

6, 2337, 412, 416. 

 265 ,ן} ,,פ ,ךָאלּג

 ,32 ןװ| ,המילּב ןּב

 ,125 ,419 || ,איבל ןּבא תשנכנג

 ,26/ ,ןֵש ,ָאלעדומ םיוא ןימינּב

 ,425 ,ע ,ָארטסַאק יד ָאמידנעּב

 4412 ,ן|| ,רעשזרָאר ןָאקעּב

 ,156 ,ןש ,יגידַאגַארּב

 451 ,37 ,ןֶש ,ָאטנעװענעב םיוא ךורּב

 16 ,ןֵש ,הרז ,תפרּב

 4426 ,125 ,ן} ,ידָארּב

 ,255 ,ו| ,םייח ,ַאּפַאמילַאנ
 .13 ,ןע ,סויצירַאמ ,ָאטָאעלַאג

 ,120 ,ןע ,ןעלַאג
 4392 ,237 ,ןש ,םעקירנע ַאינָאטנַא ,ץעמָאנ

 129 28 ,ןש ,ָאגַאזנָאג
 214 ןװ ,ץעניטרַאמ ,ָאלָאזנָאג
 +304--290 . ןע 420 ,}} ,ןּבא ריאמ ,יאּבג

 ,19 ,17 ,16 ,9 ,ןו| ,ןבא חמלש  ,לוריבג

 ,114 ,27 ,ןש {291 ,233 ,71 ,58 ,40 7

 6356 ,ִש ;267 ,|} ,סהרבַא ,ןושיבנ

 257 הש ,בקעי ,ןושיבג



 לס ע צ = ךוו

 {416 ,111 ,איהי ןּבא הילדג

116-12, 117, 132. 

 ,35/ ,ןֵש ,איהי ןֿבא השמ ןּב הילדג

 ,308 ,207 ,ןַװ ,,י ,ןַאמשינ

 ,29 ֶש {24 ,ן|| ,םהרבַא ,רעגײג
 ,סתרבַא ןּב פסוי ,(ַאלימַאקישזד) ַאליטַאקיג

 ,9 ,ע ;49-48 ,ֹו

 ,429--428 ,ןש ,למַאה ןוֿפ לקילג

 ,22 ,וש ,ןאטעלּפ טסימעג
 ,243 ,236 ,145 ,141 ,30 ,56 ,| ,ץערג

 ,44 ,26 ,ןֵש {354 ,319 ,31/ ,344 ,0
1, (8, 

 ,88 ,ן|| ,לענול ער קורטסַצ ןָאד

 .368--365 || ,ןבא ןומיימ ןּב חידעס ,ןָאנַאד

 .143 ,54 ,15 ,12 ,11 ,ןע ,עטנַאד
 ,126-424 ,20 ,{| ,םלושמ ,ָארעיּפַאד

 ,424 ,261 ,153 || ,הכלש ,ָארעיפַאד

 ,84 ,36 ,ןֵש

 ,205 ןֶע ,(ו"בדר) ארמיז ינא דוד

 ,79 ,}} ,םהרבַא ןּב דוד

 ,242 ,ןוַז ,ןרוגנוּב םינֹוּב דוד

 ,18 ,|| ,יאינד ןג דוד

 ,206--205 ,ן} ,ָאליּב ןבא בוטיםוי ןּב דוד

 423 הש ,זנַאג דוד

 ,159 ,ןֵֶש ,ילאקסַא'ד דוד

 18 ,|| ,רעטָאֿפ "תוגשהפ לעּב םעד ,דוד

 247 ,ןש ,ןהכ דֹוד

 ,159 ,ןש .םימוב יד דוד
 ,03 ,ןֵש ,יחכק דוד

 219 ,278 ,ןש ,ינבואר דוד

 ,79 ,ןֶש ,שיעי ןב איחי ןוד

 ,וידיבא יולה חשמ ןּב קחצי) םַאיֿפָארּפ ןַארוד

 ,421 ,415 ,412 ,302 ,261 ,230--241 וו

 441 ,11 ןצ 424
 ,135 ,ןש ,ָאנורב ָאנַאד רָאשזד
 .16 ,ןֶש ,אירַאמ ןַאװָאישזד

 ,16 ,ןש ,ַאלָאַאּפ-ןַאװָאשזד
 ,397 ,ןֶש ,סויסָאּפ םויסיגָאיד
 .36 ןֶש ,קרַאּפ.ויד
 ,(אידנַאקמ רׂשיו המלש ףסוי ,וגידימליד

 .231--206 ,112 ,26 ,ןֶש 1170

 25 ,ןש ,גרעּבמָאּב לאינדז

 ,89 ןע ,ןהּנה היחרּפ ןּב לאיגד
 ,120 ,ןֶש ,ןַאמאליוו:עד
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 ,26 ,ןֵש ,יבסעװליס סינעד

 15--69 ,ןֶש ,רעכיּב עשירי רַאַפ ןעיירעקורד

 .414 ןש ,םֹּבָעה

 ,143 ,ןֵש ,רעמָאה

 ,344 ,{ֶש ,2;טניױתנ ,,רעוָאנַאה

 ,354 || ,יקצעדָארָאה

 ,1.3 ,ש ,סויצַארָאה

 256 ,ןֵע ,הדוהי יסדה

 ,.39/ ,ןֵש ,םויצַארנ ָאגוה

 4436 ,וש ,(ה"לש רעד) היעׁשי

 ן19 28 ,31/ ,29 || ,ַאנָארעװ םױא ללה
 .124 ,43 ,8 ,ןש

 ,143 ,ןֶש ,םָאדָארעה
 ,135 .ןֵׂש ,טילקַארעה

 80 ,ןש ,סערַאװלַא גָאצרעה

 ,שטיוורוה

 ,15 ,ןש ,ַאיטודרָאשזד ירַאזַאװ
 | ,89 ,ןש ,ַאמַאגײד:ַאקסַאװ
 ,51 ,2/ ,ןֵֶש ,טכערּבלַא ןַאי ,םַאטשנַאמדיװ

 ,261 ,342 ,329 ,221--227 ,ןש ,םייח ,לאטיוו

 ,162 ,ן'ק ,ונָאילע .ַאירָאשיװ

 ,64 ,ןֵש ,ָאּברעפיװ

 191 ,ן} ,בקעי ,לײװ

 ,194 || ,ףצלקיװ
 ,99 ,90 ,ןצ ,ןּבא ףסוי ,ָאגרעיי

 117 ,99-90 הֶש ,ןּבא המלש ,ָאנרעװ

 -88 ,84 ,ןֵש ,לאומש ןּב סהרבַא ,יפוקַאז

9, 117, 

 ,4:3 ,ן}} ,רעטסַאָארָאז
 יא
 ,35/ ,ש ,הרוהי ,ָאקרַאז :

 ,18-513 ,12-6556 ,54 ,41 ,3/ ,{}} ,רהוו

 ,115 ,ןֶש 399 ,397/ ,389 ,7 ,5

7, 8, 139, 161, 162, 164, 302. 

 ,106 ,ן}} ,ןעפּפמיװ דניקסיז

 ,392 ,241- 236 ,ֶש ,הׂשט ,אתוּכז

 ,356 ,ןש םהרבַא הרוסז

 ,447 ,ןע ,(שרדמ) לנּבורז
 ,224 ,221 ,28 ,ןֶש ,ןתנ ןּב חרז

 8 ןש ן41 ,29 ן} ,ןה היחרז
 ,וצ ,ַאדנָאקעסנַאס .ַאנָאקַאשז

 ,65 ,ןֶש ,ַאלעס יד שורָאשז

 .426 ,ןֵש ,בקעי ןינח
 .310 ,ן} ,םהרבַא ןויח

 ,448--44/ ,ןֶש ,הימחנ ןויח
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 .315 ,ןו} ,ַאסומ ןּבא םייח

 360 ,ןֵש ,ןהּכ םייח

 ,515 ,445-4232 ,ןֵש ,םימי תדמח

 .156 ,ןֵש ,אינילַאּפ יד לאננה

 .215 || ,םורּפש ןּבא יאדמח

 ,260 ,ן} ,הדוהי ןּב יאדסח

 .יוירחלא עז יזירח

 26 ,ןע ,ַאידולק ַאדעמאלאט

 237 ,ן} ,ָאניװקַא סַאמָאט

 ,86 ,ןֵע ,דייה סַאמָאמ

 .128 ,ןַע ,ָאסַאמ ָאטַאװקרָאט

 ,269 ,ןו) ,ָאסַאמָאפ ָארַאמָאװקרָאט

 ,205 ,ןש ,ףסוי קַאציטייט

 .162 ,ן} ,םועטסָאמימ

 411 ,ן}| ,םוטסַארּפָאעט

 ,412 ,ןװ ,ןַאילושרעט

 .86 ,ןִש ,םעּב ןַאי

 ,172 ,ן|| ,סומער ןַא*

 .194 ,|| ,סוה ןַאי
 ,125 ,122--121 ,120-7119 ,ן| ,ינינּפ היעדי

 130 ,122 ,121 ,ןש ;426 ,0

 89 ש ,רעטייוצ רעד ןַאי

 ..117 ,ן} ,הרכז ןבא הרוהי

 ,26 ,ןֵש ,ַאנעדָאמ יד (ןָאעל), הירא הרוהי

9, 224, 

 .221 ,ן} ,רשא ןֹּב הדוהי

 ,31/ ,ןש ,(ןואיל רכימ) לאיחי ןּב הדוהי

61-5, 84, 133, 140, 467--470, 

 ,2ג ,ןע ,םויח בקעי ןּכ הדוהי

 44 ,ץ| ,ױנּכפשַא קחצי ןּב הדוהי

 32 ,4װ ,רקי ןּב הרוהי

 ,119 ןװ ,יתּבש ןּב הדוחי

 ,108 ,ןֵש ,וגירימליד הדוהי

 ,301 ,247 ,138 ,40 ,23 ,ן}} ,יולה הדוהי

 ,124 ,114 ,82-81 ,ןֵש ;413 ,285 2

1 142, 

 ,259 ,155 ,35 ,241 ,22 ,{ן} ,ריסח הדוהי

 ,301 ,ן} ,,ה ,סולוהי

 ,32ג ןַװ ,ביעוש 'נ עשוהי

 1156 ,155 ,ן|} ,ונַאמעלַא ןנחוי

4--50, 51, 

 .125 ,ן} ,רעלעה בומ-םוי

 ,262 ,196 292 וו ,ןויוהליט-ןַאמּפיל בומ.םוי

 ,31 ,וט

 למ ע צ .ךוו

 89 ,ן} ,ידנוריג הנוי

 ,156 ,ןֶש ,(רעקורד) ןאינישסוי

 212 ה ,ןינקע ןּבא ףסוי

 4124 ,112 ,81--19 ,ןע ,איחי רוד ןּב ףסוי

 80 ,ןֵא ,רור ןּג ףסוי

 ,844 ,ןש ,ןהנה עשוהי ןּב ףסוי

2--108, 157, 281. 

 193 , ,השמ ןּב ףסוי

 ,2364- 356 ,םלושמ ןּב ףסוי

 ,156 ,ןע ,ָארַאי ףסוי

 ,ןש 1223 ,ןו} ,איחי ןּבא המלש ןּב ףסוי
7, 24 

 .26 ,ןֶש ,הניברוא ם"ומ ךורּב ףסוי

 ,245 ,244 ,241 ,216 ,ן| ,בוטיםש ןִּב ףסוי

 42 ,ןע ;416 ,337 ,336 ,334-2319 ,2

 לאיחי וגידימליד עז ,וגידימליד המלש ףסוי

 .114 ,ןֵש 1225 ,ן} ,ירַאּפ םיוא

 ,120 ,44 הש 1416 || ,אויּפ םיוא לאיזי

1--125, 128, 

 ,431 ,428 ,421-419 ,ןֶש ,םהרבַא יניכי

 ,312--370 ,260 ,155 ,131 ,ן}} ,ףסוי ץבעי

 ,411 1 ,סויוועסוועי

 344 ,ו| ,קענילעי
 ,195 ,ןֵש ;307 ,125 ,| ,ביבח ןּבא בקעי

4, 

 69 ,ןֵש ;221 ,ן| ,רשא ןּב בקעי

 ,102 ,ןוַז ,הרוהי ןּב בקעי

 .199 ,95-594 || ,ריכמ ןּב בקעי

 ,352 ,ןֶש ,ַאּבַאגלַא יד תשמ ןּב בקעי
 ,ן} ,(ל"ירהמ רעד) ןילומ השמ ןּב בקעי

1, 193, 

 213 ,ןֶש ,בריּב בקעי

 ,2 יש ,לעניל ןהינודא םייח רֹּב בקעי

 ,21-25 ,|} ,תשש רֹּב בקעי

 171 ,ןש ,יולח בקעי
 ,198 ,197 ,ן| ,ילארשיה ףסוי ןּב קחצי

 .108 ,ן| ,ןיו סי תשמ ןּב קחצי

 .318 ,ןװ ,םומינולק ןּב קחצי
 ,188 ,ן|| ,(ש"בכיר רעד) תשש רּב קחצי

5, 217, 218, 220, 230, 236 255, 
6, 259 . 260, - 299, | 

 .163 ,ןש ,םעפַאל יד קחצי

,88- 86 

 ,9) ,|} ,שַאמלד קחציו



 ל ם ע צ * ךוו

 ,ןהּכ קחצי

 ,3233 וע

 ,32 ,18 ,|| ,רוהנייגס רעד קחצי

 .125 ,ןה ,ןושימניטמ קחצי

 ,427 ,ןֶש ,רהנ קחצי

 ,318 ,ן} ,ןתנ קחצי

 ,296 ,291 ,ןֵש ,לאיווע קחצי

 .249--241 ,ןע ,יתפרצ ןחצי
 ,34/ ,ןש ,היחתפ ןּב רעג רכשי
 ,192 ,ןװ ,אנורּבמ לארשי

 ,449 ,43/ ,433 ,ןַע ,דוד אֹנהּכ

 14 ,13 ,12 ,ןש ,לאינר ,ןָאסלָאװכ

 ,251-5:251 ,241 ,ןַש ,יכררמס ,ונייטמוכ

0--487, 

 ,133 ,70 ,59 ,ןֶש ;םהרבַא ,תֹנוּכ
 414 ,165-2151 ,ןּבא ףסוי יּפסּכ
 ,66 ,ןֶע ,רעיַאב ןַאימסירכ

 ןיגיגיק יד ,ַאנַאיטסירכ

7, 425, 

 ,155 ,ֹש ,ַאלָאיָאל

 ,15--14 || ,ןּבא םהרבַא ןּב קחצי ףיסַאל

1 14, 85, 

 ,117 ,ן} ,נקעי ןּב קחצי ,סעטַאל

 ,35/ ןֶש ,הידעס ,וגנַאל

 4168 -167 ,ןֶע ,בקעי ,ױדנַאל

 03 || ,רעױדנַאל

 ,153 ,ןַוַז ,קחצי ,טסַאל

 | .55 ,ןֶ ,ַאללַאװ ָאצנערָאל

 318 ,2:6 ,ן} ,ַאמינָארעי יקרַאל

 ,35/ ,156 ,ֶש ,סוטַאמַא סונַאמיזולי
 ,92 ,86--8ג || ,םייח ןּב םהרבַא ןב יול

8--421, 414. 

 ,189--170 ,155 ,ן} ,(ג"בלר) ןושרג ןּב ױל
4 2156, 258, 211, 212, 214, 215, 

6 2822, 283, 286, /28, 292, 2923, 
 .31 25 ,ֹוש ,71

 ,165 ,ןֵש ,קחצי ןּב בקעי ,וטַאצולי
 04 ,ןש ן424 ,ןװ ,רוד לאומש ,ַאצול
 2326-222 ,ןֶש ,("רא רעד) קחצי אירול

 ,30) ,362 ,340-23239 ן332 ,329- 8
9, 435, 

 417 ,ומ ,(ל"שר רעד) המלש ,אירול
 ,152 ,ןֵש ,ילעירּב ןָאעלי

 4410 ,259 ,25-23 ,1פ וו

 ,ןֵע ,ןרעװש ןופ

21 

 ,14 ,ןש ,רעטנצירד רעד ָאעל
 418 ,197 ,יװ ,ןיקסַארַאק םיוא ףסוי ןָאעל
 79 ,16 ,ןע ,רעטנעצ רעד ועל
 23 ,ןֶש ,רשא ,ןעלעמעל
 הש 120 ו| ,יאּבנ ןּבא ריאמ
 'רהמ) ךורּב ןֹּב ריאמ

107-71, 4109 

 ,191--190 ןװ ,ױלה ךורּב ןּב ריאכ
 ,141 ,ןֶש ,איחי ןּבא ףסײ ןֹּב ריאמ
 ם"רהמ) ןעגָאּבנעלענעצַאק קחצי ןּב ריאט

 ,168 ,162 ,150 ,108 ,ןֵע ,(ַאודַאּפמ
 ,252 ,ן|} ,ןַאהָאי ורטסעיַאכ
 --51ֿ ,31 ,ןֵש ,ןןעמש ןּב בקעי ,ָאניטנַאמ

2, 2844. 

 .'57--156 , ש ,ײרדנַא סויסַאמ
 ,22/ ,226 ,|| ,רנַאנרעפ ץעניטרַאמ
 22 הע ;422 ,וװ| ,ַאנישטיּפ ַאילישטרַאמ
 24 ,ןש ,ינַאיניטסושוד .ַאינָאטנַא ָאקרַאמ
 ,306 ,120 ,ן| ,המלש ,קנוכ
 421 ,425 ,ןש ,ןימינּב חיפסומ
 {416 ,ן) ,ףסוי ןּב הירא הדוהי ,וטַאקסימ

 .154 ,152 ,144 ,143 134 ,120 ,צע

 ,1749--169 ,{ֵש ,ומ ,ָאטַארומ

 ,210 ,וװ ,ורַאטרומ

 ,261--259 ,ן/ ,והילא יחרזמ

 ,40 ,| ,ןבא הדוהי הקטמ

 121 ,8 ,/ {| ,ןטסינומיימ
 07 ןש ,יתּנש ןּב לאכימ

 412 ,| ,סקילעפ סויצונימ

 ,18 ,00 ,63 3 , ,ןַאיטסַאּבעס רעטסנימ

9 106, 161, 470 

 ,166 ,ןֵש ,הדוהי ,ץנימ
 191 ,ן| ,השמ ,ץניט

 .לאיחי ןּב הדוהי עז ,הדוהי ןואיל רסימ

 --121 ,125 ,וש 1416 ,|| ,רֹור ןואיל רסימ

2,, 

 ,254 ,2:2 ,|| ,הרז ןּב םחנמ

1 --204, 

 , ,(גרוּבנסורמ

02 

 .360--359 ,ןש ,ונַאזנָאל יד הדוהי ןּב םחנמ

 ,118 ,117--116 || ,יריאמ המלש ןּנ םחנמ

23, 

 אס סיוא לאיחי עו ,תואנק -תחנמ

 .402-396 .ןש ,לארשי ןּב השנמ

 .2/ ,|| ,תוליצא תכסמ
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 183-182 ,צ ,ןַאשו עילעמ

 127 || ,ןָאסלעדנעמ

 224 ,ןֶש ,חשמ ץעינ

 104 || ,ללח ןּב יכדרמ

 4357 ,ןֵש ,איחי ןנא תשמ
 ,258 ,|װ ,רַאקשַאלַא השמ
 --166 ,19 ,||| ,ינוּברג עשוהי ןּב העמ

0 6204 

 ,9 ;8 2 0 ,(ם'במר) ןומיימ ןב השמ
2, 18 30, /6, 17, 80, 81, 99, 100, 

4, 120, 121, 122, 135, 139, 152, 

2, 169, 174, 134, 187, 197, 200, 

1 204, 2017, 212, /24, 248, 251, 

3, 266--268, (21, 211, 282, 289, 

0, 292, 301, 302, 303, 305, 322, 

9, 335, 35, /25, 363, 315, 86, 
 ,12/ ,114 ,81 73 51 ,0 הע 3
8, +254, 402, 415 

 ,55 ,3/-28 | ,(ן"במר) ןמחנ ןּב השמ

7, 89, 201, 203, 204, 237, 225, 302, 

 221 ,וש 9
 410 ,ן| ,ןועמש ןּב השמ
 ,59 ,ןֶש ,ביבח ןּבא בוטימש ןב העמ

 ,156 || ,ירייקלָבד הימ

 392 ,ןֶש ,ראילונַא יד השכ

 5 ,5/ ,56-55 ,2/ || ,ןיאיל יד השמ

 ,244 ,ןו} ,וכיק םיוא הלונה השמט

 --223 ,|| ,ַאליסעדרָאמ סא ןהּכ השמ
4, 2258, 

 ,259 ,ן} ,סוגרוּבמ השמ

 ,200 || ,יצוקמ חשמ

 249 ,211 ,ןש ,ינויה וטַאצוּפַאכ השמ

 ,311-:361 ,ןֶש ,השמ ןּב לארשי ,ַארַאגַאנ

7, 494--513, 

 22 הש ,ָאנַאװק סיוא יַאלָאקינ

 ,218 ,(ן'ר רעד) ןבואר ןּב םיסנ

 | +עשוהי ןב השט עו ,השמ ינוּבינ

 ,424 ,4323 ,421 ,1.1 423 ,ןֶש ,יתועה ןתנ

6, /437, 

 ,416 ,43 ,|| ,סעטַארקוט

 ,132 ,130 ,120 ,ןֵש ,סנָאעל הדוהי ומוּס

 .5 ,ןֵש ,רעטרעפ רעד םסקיס

 ,308--365 || ,ןָאנַאד ןּבא ןומיימ ןּב הידעס

 ל ס על צ = ךוו

 ,26 ,ןֵש ,סעטנַאװרעס

 ,307 ,וש ,בקעי ריפס

 .וש ן63- 58 ,29-38 ,23-221 || ,תוריפס

2, 23232--2334, 405--406, 451--454, 

 .1 2-411 8 ,{ן/ ,הנכא רפס

 ,24/ ,243 || ,האילפה רפס

 ,255--2 ,| ,הנקה רפס

 .2/ ,|| ,הריצי רשס

 .0ג ,201 ,16ג ,ןע ,לארשי ,קורס

 ,17 ,65--63 ,51 ,וש ,(לַאנידרַאק) ָאידישורע

 .128--126 ,53 ,ןע ,ונרופס בקעי ןּב תידבוע

 | ,211--268 ,ןֵש ,ארונטרּבמ חידבוע

 ,20 || ,לּנוקמ רעד ,ארוע

 ,182 ,120 ,40 ,13 ,|} ,ןבא םהרבַא ארוע

 ,4*2 ,250 ,114 ,15 ,ןץ 6
 ,366 ,19 || ,ןּנא השמ ,הרוע

 .23-20 ןװ ,לּבוקכ רעד ,לאירזע

 .,(יסָאר יד) םימודאה ןמ השמ ןּכ הירזע

 ,161 ,153--143 ,142 ,134-:1133 ,120 ,ןעצ

4, 413- 414, 

 ,201 ,163 ,ןֶש ,ונַאפ יד לאונמע הירזע

 434 ,153 ,|ש ,בקעי ,ןידמע

 -טַארַאמ סםיוא סיַפנָאב בקעי ןּב לאונמע

 ,198 ,וװ ,ןָאק

 6477--474 ווו ,לאיתוקי ןּב לאונמע

 411 ,9 ,ןש ן366 ,40 || ,ימור לאונמע

35, 114 

 .13 || ,ןּבא ףסוי ,ןינקע

 ,2605-5264 ,ןש 1244 ,ן}| ,קחצי ,שירקט

 .,342-337 ,110 ,26 ,ןן} ,קחצי המָארע

3, 355, 

 36 ,ן}|} ,ינַאיטסירכ ולבֲאּפ

 401 ,20 ,14 ,ןש ,רלניר דנוא ןײטשלענָאפ

 ,78 ,ןש ,ַאופנָאב ליאּפ

 479 18 16 ,ןֶש ,(סוינַאֿפ) שוינַאב שולוַאּפ

 233 || ,ףסוי ,יאטאּפ

 ,43--42 ,ן} ,ַאינּבעטָאּפ

 ,132 ,ןש ,בקעי ,ונַאֿפ

 י--119 ,117 ,ןֵש, ,רוד ןּב םהרבַא ,ענָאעלטרָאּפ

60 

 4163 ,159--:15/ ,ץשָ ,רעמרעפ רעד סולױּפ

4 

 .151--144 || ,ףסוי ןב קחצי ,רַאגלוּפ



 למ ע צ - ךוז

 ,163 ,150 ,116 ןש ,ןהֹּכ םחנמ םהרבַא ,ושרוֿפ

 114 ,99 ,19 ,11 ,9 ,||| ,המלש יטּפ

 ,236- 232 וע ,הירזע וגימ

 413 ,411 ,402 ,41 || ,םֹורָציַאביּפ

 ,219 ,ן| ,ףסוי ,ןָאכימ

 411 ,14 27 וו ,הירדנסּכלַא סיוא וליפ

 172 ,ן| ,ירטיװ עד ףיליפ
 ,90 ,ןע ,יקמװָאּפיליּפ

 --38 ,2/ זש ן172 || ,ַאלָאדנַאריכ ָאקיּפ
0 43 50, 52, 135, 6,143 

 411 ,ןן} ,ףסוי ,סויװַאלּפ

 ,412 ,412 ,411 ,/4 ,43 ,41 || ,ןָאטַאלּפ
 0143 ,126 ,33 ,5 ,2 הגש 7

 7 ,װ ,ןימָאלּפ
 ,113 ,ןש ,ךרַאטולּפ

 ,םלושמ ןּב ףסוי עז ,תלּפ ןּב ןומלּפ
 ,265 ,ן| ,יה ,גרעּבסנעלּפ

 .12 ,ןַז ,אקרַארמע

 ,292--292 ,ןֶש ,ףסוי ,וסנעּפ

 ,421 ,זֵש ,סהרבַא ,ַאריירעפ

 .67 ,61 ,44 ,10 ,ןֵש ,סעלרעּפ

 ,121 ,123 ,ןע ,םהרבַא ,ילַאצניװָארּפ

 ,132 ,ןע ,דוד ,ילַאצניװָארּפ

 166 ,56 ,ןש ,בקעי ,ילַאצניװָארּפ

 ,162 ,152 ,149 ,124 ,ןֵש ,השמ ,ילַאצניװָארּפ
 ,52 ןֶש ,ַאציַאמעירַאמ ַאקסעשטנַארּפ
 ,125 ,ן} ,ףסוי ,סיסנַארּפ

 .439--456 ,ןש ,בקעי ,סיסנַארפ

 .480-45) ,ןֶש ,לאונמע ,םיסנַארפ

 ,386 ,ו| ,ףלָאדַא ,קנַארּפ
 ,125 ,ןוַז ,,ד .' ,יקצעגעמַאקיקנַארפ

 ,424 ,422 {ש ,לאומשיהדוהי  ,ומירּפ

 ,3/8 ,ן}| ,ַאװערמ ,ץרפ

 40 || ,לאעמשי 'ר קרּפ
 135 ,58 ,5/ ,56 0 ,ָארעציצ

 ,251 ,ןש ,ךוגה ,ַאטרוּפַאצ

 ,89 ,85 ,ןֵש ,םוּבמולָאק

 ,156 ,ןיִז ,ענָאיליטסַאק

 ,16 ,ןש .,ַאצַאלעטסַאק
 .111--108 ,81 ,ןע ,הנקלא ןּב והילא ,ילַאטּפַאק
 ,258 ,246 ,ןֵש ,השמ ,ילַאסּפַאק

 296 ,ן}} ,קיגרעּפָאק
 ,195 ,ן} ,קחצי שודקה ןּב רודניבַא ,ָארַאב

523 

 ,רעמרעפ רעד םולוַּפ עז ,155 ,ןַע ,ַאֿפַארַאק
 ,151 ,1235 ,ןַא ,םירפא ןּב ףסוי ,ורַאק

5--211, 295-- 289, 205--306,, 239--340, 

 419 ,ןֵש ,סוליװָאּב לרַאק
 ,144 ,1235 ,58 ,5/ ,56 ,ןט ,ןַאילישניוװק
 ,2/ ,ֶש ,193 ,ן|} ,המלׂש ןב ףסוי ,ןולוק

8 4167 

 ,ןש ,השמ ,ָאריאודרוק

4, 340, 
 ,454-449 ,ש ,לכימ םהױבַא ,וזודרָאק
 ,153 ,ןֵש ,רעמפניפ רעד לרַאק
 ,9 ,ןש {412 ,156 ,ןװ ,סומינולק ןּב םומינולק
 ,102 || ,סורדימ רֹּב םומינולק

 ,252 ,ן} ,רזעלא ,רילק
 ,24/ ןע ,ןהּכ ןמלק

 ,413 ,411 ,װ ,ךרַאעלק

 4284 ,ןש ,רעמעּביז רעד סנעמעלק
 ,143 ,ןִש ,טנָאֿפַאנעסק

 ,296 ,198 ,112 ,(| ,רעלּפעק
 ,215 ,245 ,22/ ,218 ,|} ,יארסח שקשרק

0, 297--298,, 202 303, 6 3, 
7, 310, 320, 221, 322, 330, 358, 
 140 ,42 הע 1

 ,16/ ,וװ ,השמ ,ירלשק
 ,187 ,ן| ,סהרבַא ,ירלשק

=-2310 ,164 3 

 ,16 ,{ֶש ,לעַאפַאר |

 282 ,15 26 ,||| ,ןמסילַאגָאיצַאר

 ,260 ,ן} ,(ן"ר) םיסנ וגּבר

 4,114 ,ןָש ן99. ,{{} ,םּת ונּבֹר

 ,156 ,ןֵש ,המלש ,ונַאמור
 09 ,53 ,5) ,20 .ןש ;412 ,ןָ} ,ןילכייר
 6101 ,;װ ,שיילפדניר
 420--16 , ,ןש ן}55 ,131 ,|} ,השמ ,יסעיר

 ,44 ,{| ,ןססילַאער

 ,292 ,ןיק ,ןורושי לאוער
 4121 ,11-9 ,/ אש 16 ,ָנ ,יֿטַאנַאקיר

 / .264 ,62 ,40 ,ןש ,ױג שַא ןהֹּכ לואש
 ,463--461 וע ,ןרחַא ןב בקעי ,שַאטרוּפשַאש
 סָאגרעװ ענ ,הדוהי םבש
 ,255 ,251 ,251--250 ןֶש ,לאיכלמ ןּג יִתּבש

4809 

 ,422--421 ,419--416 ,407 ,ןֶש ,יבצ יִתבש
5, 4443, 480/, 483, 514. 
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 --421 ,419-416 ,40/ ,ןֵש |.,יבצ יתַּב

2, 433-425, 444, 446, 402, 514, 

 ,11--10 ,65 ,ןע ,עיליטַאפ-רעקורד ,ָאניצנוש

 ,4 ןע ,(ָאמינָארעשוד) ןושרנ ,ָאניצנוש

 131 ,ן} ,,ה .י ,רוש

 ,ןע ן354 ,141 ,ו} ,השמ ,רעדיײנשנייטש

9, 40, 44, 51, 56, 18, 

 .389--378 ,ןֵש ,יויבש.לא ףסוי ןּב םולש

 ,266 ט 156 ,32 ,ו ,ןושרנ םולש
 ,424 ,115 ,82 ,ןװ ,רההמ םהובַא ןּב המלש

 ,81 ,19 ,52 ,ן} ,(א"בשר) תרדא ןּב המלש

2 86, 89, 90, 91, 95, 90, 498 92,/ 

,118 ,115 ,114 ,112-111 ,10:2 0 
 ן333 ,202 ,201 ,197 ,120 ,23 1
 91 ,ןש

 --2:9 ףֶ/ ,בהז.טיברש והילא ןֹּב המלש

0, /35, 

 קחצי ןּב המלש

 ,111 ,15 ןֶש

 ,קחצי ןּב המלש

 קחצי ןּב המלש

6, 98 

 ,492--492 ,355--1523 ,ןֶע ,בוס.לזמ ןּב המלש

 .נַאסיער סולוּפ) סָאנרוּב םיוא יולה המלש

 ,316 ,243 ,241 ,240 ,236 ן| ,(ַאירַאט-ָאט
 ,285--218 ,51 ,ןש ,וכלומ המלש

 45 ,ןע ,יריינרוא ןתנ ןּב המלש

 294 ,ןֵש ,ַארעװלע יד המלש

 ,92 ,92 ,ן} ,ימלוס המלש

 35)-343 ,ןע ,םייה ןּב לאימלש המלש

 ,30 ,ןע ,ךיררירפ לענעלשי

 1108 ,101 ,99 ,נ ,(י"שר)

 6 2 ,ווו

 ,95 19 ,ןוו ,לענול םיוא

 לס ע צ .ךיוו

5, 4222 

 ,106 ,105 ,101 ,84 ,ןע ,עקסוא לאוטש

246-35, 

 .2230 ,217 ,ןש ,ױנ:שַא לאוטש

 לאומש

 לאומש

 8 ,ן| ,ןהּכ לאינד ןּב
 ,34 ,ן| ,סומינולק ןֹּב

 ,95 || ,עיזעב סיוא ןבֹואר ןּב לאומש

 ,101-100 ,ןו} ,יּתשנבנּב רב לאומש

 ,215 ,ן} ,דיגנה לאומש

 4265 ,90 ,ןע ,םאלוש לאומש

 ,114 ,ןע ,דיסח לאומש

 ,356--355 ,ןװ ,ףסֹוי ןּכ בומ םש

 --256 ,121 ,19 ,|| ,בוטיםש רֹּב בוטיםש

 ,161 ,141 ,ןש ;410 ,9

 224 || ,טורּפש ןּב בוטימש

 450 ,ןע ;414 ,123-9 ,|} ,הריקלַאפ בומ-סש

 ,212 ,| ,יולה םהרבַא ןֹּב בוט.םש

 ,114 ,82 ,81 וו ,ןַארוד ןַא ןועמש

3 

 ,338 ,252 ,251 ,55 || .,יאחוי ןּב ןועמש

 ,136 ,93 ,ןֵש 7

 1155 ,װ| ,(ץ"ּנשר) ןַארוד חמצ רֹּב ןועמש

 ,85 ,ןִֵש 1415 ,235 ,2308 ,206--8
 .108 ,ן} ,קודצ ןּב ןושטש

 ,370 ,ן} ,םהרבַא רואינש

 --407 ש ;269 ,205 ,||| ,ךורּב ,עזָאניּפש

5, 468, 

 ןּב הרוהי ןוּביּת

42 

 ,82 ,} ,ןּבא השט ןוּביּת

,5 

 ,ןש ,188 ,94 ,ן! ,השמ



 !טלַאהניא

 לייט דעטּפניפ

 ,תפוקת:טנַאסענער רעד ןיא םוטנרײ עשינעילַאמיא סָאד

 :םייז ?טיּפַאק רעטשרע
 םיטנדיי עשינעילַאטיא סָאד--,ץוּביק רעשידיי רעד ןוא הפוקת.סנַאסענער יד

 ימַאנַאקיר םחנמ ;ןעגנומעוטש עשיטסימ יד -- ,רעגייטש רעקיטרַאנגיײא ןייז ןוא

 ץוּביק ןשידי םעד ףיוא םוינַאמוה ןופ העּפשח יד -- ,םענַאּביטלעװ ןייז ןוא

 -- הלּבק וצ היטנ ןײז ,"םעמ שדקמ, עמעָאּפ ןייז ןוא ישעירי השמ .,עילַאטיא ןיא

 סנוטלּפַא ןופ העַּפׁשֹה רעד רעטנוא המוקת:טנַאסענער רעד ןופ עיפָאזָאליּפ יד

 עמעָאּט סלאנּברּבַא -- ןּבעל שיגַארט ןייז ןוא לאנּברּבַא הדוהי -- ,גנוױשנָא.טלעװ

 עינָאמרַאהא יד ןטלעװ רעד ןופ דוסי סלַא עּביל יד -- ."םוג1סקמ! 41 4000164

 יד .וא רעפטשַאּב ןופ תומילש יד ןעּביל ןסרַא ייװצ -- ,"ןרעפס עלַא ןופ

 רעטומ סלַא םייקנײש -+ ,"עּביל ןופ ףיולזיירק, רעד ,גנופַאש ןייז ןופ תומילש

 רעד ןשיװצ גניריסגנודניּברַאפ םלַא טיײקכעלנעזרעּפ עכעלשטנעמ יד -- :עּביל ןופ

 7 6 +  6 + 9 6 3 9 3 3 ט 9 : , רעפעשַאּב ריא ןוא טלעוװ

 לטיּפ ַאק רעטייווצ
 וחילא ;ַאלודנַארימ וקיּפ--,ןשסינַאמוה עשינעילַאמיא יד ןוא קיטסימ עשידיי יד

 םעד ןגעװ ערעל ןייז ןוא ונָאמעלַא ןנחוי -- ,"תדח תניחּב , ןייז ןוא ָאנידעמלער

 ןוא ָאטנעװנעּב םיוא ךורּב ,םדַאטשנַאמדיװ ןוא ןילכייר -- ,"ןועגיש ןכעלטעג,
 ןּבא השמ -- ,םלעװ עקוסנַא יד ןוא ךַארּפש עשיערּבעה יד -- ,ָאניטנַאמ בקעי
 .ַאל יד ;"םיפוצ תפונא ןייז ןוא ןָאעל רסימ -- ,"םעונ יצרד, ןייז ןוא ביבח
 ןיז ןוא סעמלַאּב יד םהרבַא -- ,גנורעלקרעילּביּב יד ןוא רעקיסַאלק עשיניימ

 עכעלססירק ענייז ;רעשרָאּפ-ךַארּפש סלַא .ַאטיװעל והילא -- ,"םהרבא הנקמ
 .ָאק סלַא ַאמיװעל -- ,ןעיירעקורד עשידײ עטשרע יד -- .םידימלּת ןוא םניירפ
 סוינַאפ סולוּפ ןוא רעטסנימ ןַאיטסַאּבעס ;ןצנעדנעפ עשירענָאיסימ -- .רָאמקער
 ןבא ףסוי -- ןסעמַאל יד טענָאּב -- ,קרעװ עשירענָאיסימ ןופ רעּבענסױרַא טלַא
 27 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 +  "רוא הרוּתא ןיײז ןוא איחי
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 לטיּפַאק רעטירד
 יר ןופ ןעגנוּכ ײרשַאּב יד ןוא עיפַארגָאטסָצק וצ םערעטניא רעטקרַאטשרַאפ רעד

 -- ,"םלוע תוחרא תרגא, ןײז ןוא לוצירַאפ םהדבַא -- ,רעדנעל עטקערטנַאיייג

 ןופ ילפפיוא רעד -- ,"עידניא עשינַאּפש סָאדּפ גנוּבײרשַאּב ןייז ןוא ןדמח הסוי

 -- .עינַאּפש סיוא שוריג ןסיורג םעד ןופ אצו.לעוּפ סלַא גנוּבײרשַאּב:עטכישעג

 ןּבא עילימַאפ יד -- ,רעּבײרש.עטכישעג ןוא סָאנָארטסַא םסלֲא אּתֹוּכז םהרבַא

 ףסי -- ,עמעָאּפ ןייז ןוא עקסוא לאומש - ,"הדוהי טבשא רעײז ןוא ָאנרעװ

 קמע} ןוא "םימיה ירבד, ןײז ןרעּבײרש-עמכישענ ןוא רעוט.ללּכ םלַא ןהּכה

 ןוא טסילימס םלֶא ילַאסּפַאק ן'והילא יבד, ןייז ןוא ילַאסּפַאק והילא -- ,"אכּבה

 קרעװ טאיחי ןּבא--'הלנקה תלשלש, ןייז ןוא איחי ןּבא הילדג -- ,רעטגרעלעג

 --,עיגָאלָאעכרַא וצ םערעטניא רעד--.רָאל ,לָאּפ ןשידיײ ןרַאּפ רוקכ רעקיטכיװ סלַא
 ( 6 + א. + +  + +  "םירוּבנה ימלשא ןייז ןוא הירא.רעשמ םהרבַא

 לטיּפַאק רעטרעפ

 ןוא ַאזיּס םיוא לאיחי--,עיֿפָאזָאליפ סוטסירַא ןגעק ףמַאק רעמכיטעּפשרַאּפ רעד

 ונרופס הידבוע -- ,"ףודל הלהּתפ םנָאעל רסימ דוד -- ,"תואנק תוחנמע ןייז
 יד -- ,ןטּפַאשגסיװ רַאֿפ לַאװק רעטסרעכיז סלַא לֹּביּב יד ן"םימע ווא, ןייז ןוא

 --,רעטנעצ:רוטלוק סלַא ַאוטנַאמ טָאטש יד -- ,קנַאדעג ןשיּפָאזָאליּפ םנופ הרירי
 --,"רענגעק+ןעיורפ, ןוא "דנײרּפיןעורּפ} -- גָאגַאזנָאג ףיוה םייּב רעלטסניק עשיריי

 (ילַאיצניװָארּפ) לַאסנַאװָארּפ החּפשט יד -- ,ןָאעל רסימ דוד ןוא ומוס הדוהי

 סלַא וטַאקסומ הדוהי - .םעטיסרעװינוא ןשירײ ַא ןגעװ נָאלשרָאֿפ רעד ןוא

 ןמ הירוע -- ,'הדוהי לוקע ןוא "הדוהי תוצופנא ןייז ןרענדער ןוא טסינַאמוה

 םמַאק רעד -- .טפַאשנסיװ רעשירָאטסיה.שיטירכ ןופ רעדנירג םלַא םימודאה

 ( 6 6 2 2 א א +  +  + /+ +  (  +  ?םיניע רואמ, ןײז ןגעק

 לטיּפַאק רעטסניפ

 עשילױטַאק יר ןוא טכַאמ עשינַאּפש יד--,הפוקּת:סנַאסענער רעד ןופ העיקש יד

 --.רעניטַאעט יר ןוא ןסַיװעי יד ,ַאּפַארַאק ןוא ָאלָאיָאל -- ,עילַאטיא ןיא עיצקַאער

 רעד -- ,ךוּב ןשיד" םעד ףױא תופידר יד ןוא ןרָאזנעצ עשירָאשיזיװקניא יד

 טספױּפ םעד ןופ הריזג יד - ,ןפיוהרלטיש ןפיוא ןענַארַאמ יד ןוא דומלּת

 רוזנעצ יד -- .םירױטקָאד עשידי יד ןופ עלָאר יד ןוא ןמרעפ םעד םולױּפ

 .רַאֿפ יד -- ,הביבס רעשידײ רעד ןיא עיצקַאער יד -- ,רעכיּב עשידיי רעּביא

 םנופ עּבַאנסיוא=קורד עטשרע יד - .,ןעננומערמש עשיסטסימ יד ןופ גנוקרַאטש

 -- .ונַאפייד םחנמ ןוא קורס לארשי -- .םירפס:הלּבק ערעדנַא ןופ ןוא "רהוזע

 --,ןולוק ףסוי ןוא ץנימ הדוהי -- .עילַאמיא ןיא םינּבר עשמייד יד ןופ עלָאר יד
 ,טר ןוא םימש:תארי עשינּברישסיײד -- ,ןגױּבנעלענעצַאק ריאמ ןוא ױדנַאל בקעי

 .עװ םנופ ןּבעל סָאד -- ."ןויוח אינא ןײז ןוא לגי םהרבַא -- .הש:רי.סנַאסענ

 לאומש -- .עיפַארגָאיבָאטױא ןוא חירּב סַאנעדָאמ הירַא ןוא .ָאמענ רענַאיצעג

 ןייז ,ןרָאײרעדניק סַאנעדָאמייד הירא -- ,'םשוּנה תגורע ןייז ןוא יטלָאװעקרַא

 רעד -- .םײקכעלגעזרעּפ םלֵא ַאנערָאמ ןגנוּבַאנַאג עשירַארעּמיל ןוא רעטקַארָאכ

 ליצדנע םעד ףױא קוק סַאגעדָאמ -- .םעטירָאמױא רעטסערג סלַא "רשיה לכשא

 הירא -- תונּבר ןופ רעגגעק רעמרעטיּברַאֿפ סלַא בר ַא -- ,םלעװ רעד ןופ
 רעד -- ,"לכס לוק טעלפמַאּפ םנופ םײמַאב רעד -- ,עילסעט ןַאשו ןוא ַאנעדָאמ

 -- ,הלבק ןגעק ַאגערָאמ ןופ ףמַאק רעד -- ."הנובנ רעד ןוא "רערעטשעצ}
 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 + +   "סהונ יראק ןֹוא "רוד ךּכא ןיז
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 סייז
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 ,0ייו

 לטיפאק רעטסעע1

 יד םימ רעקרַאפ רעכעלווירּב ןייז ;ןגעל.רעדנַאװ ןייז ןוגידימליד ףסוי

 ,'טליד -- ,ערעל סכינרעּפָאק ןופ רעמײרּפשרַאֿפ םֹלַא וגידימליד -- .ןעמָיַארַאק

 ןוא םינּפ עכעלקריװ סָאר -- ,המשנ ןײז ןופ עידעגַארט יד ,םענַאּב.טלעװ םוגידי

 "קירומר ןַיײז ;קיטטימ וצ ךיז ןטלַאהרַאֿפ םונירימליד -- ,עקטַאמ עדמטרפ יד

 יָאטרָא יד -- ,קרעװ ערעדנַא ןיא ןוא "המכחל ףרצט} ןיא לימס רעטלעטשרַאפ

 ,בהוּבא לאומש ןוא וניפ הירוע : רעטעדטרַאפ עריא ןוא גנוטכיד עשיס
 קָאד
 השמ -- .םוטנדי ןשינעילַאשיא ןיא גנומערטש:סנַאסענער רעד ןופ העיקש יד

 200 2 8 20 2 6. א. שש ,רעקיטסימ ןוא רעטכיד םלַא אּתוּכז

 לייט רעטסקעז |
 ,וכולמ רעשינַאמָאטָא רעד ןיא רעטנעצרוטלוק רעשידײ רעד

 לטיּפַאק רעטשרע

 קזצי -- ,הכולמ רעשינַאטָאטָא רעד ןיא ןדיי ראפ עגַאל עקיטסניג יד

 םנופ גנובעלפיא עלערוטלוק יד =- ,ןדי עשטײד יד וצ ףורפיוא םיִתפרצ

 תובהלתה רעײז ןוא תהלכשה יציפמ עשידײ יד --- .ײקרעט ןיא ץוּביק ןשידיי

 ןוא לאיכלמ ןּב יתֹּכש ןשיװצ חוּכיװ רעד -- ,ןֿפַאש סארוע ןּבא םהרבַא רַאפ

 ןוט העּפשה עלערוטלוק יד -- ,רערעלקפיוא םלַא ונייטמוכ --- ,ונייטמוכ יכדרמ

 "0 עשיטיַארַאג יד -- ,ןעמִיַארַאק עקיטרָא יד ףיא תעטנרעלעג עשידיי יד

 יַאק יד ןגעק תקולהב יד -- גקרעװ עשישעֶצּפ םולוּפודנוּפַא בלּכ ןעטנרעל

 -- ,םיקיסעמ ןַײז ןוא יחרזמ והילא --- .לטימיפמַאק םלַא "םרחמ רעד ;ןעמיַאר

 248 6 60 808 6 א 2 6 6 א צג א 4 4 4 +  .,רפס ילוג יד

 לטיֿפַאק ױעטייווצ
 -- ןדי עקיטרִא יד ףױא העּפשה רעײז ןוא יײקױעט ןיא דרפס ילוג יד

 -- ,גנוּבײרשַאב,עטכישעג וצ סערעטניא רעטקרַאטשרַאפ רעד -- ,ןעגנומיטש עיינ

 תלואג ןגעװ ןעגנונעפָאװ עשיטמימ יד -- ,איהי ןגא םּת ןֹוא שירקע ץחצי

 ייא ןופ תירֹּב עכעלטנפע יד -- .לארשי.ץרא ןייק עיצַארנימיא יד -- ,חישמה

 עשינַאיטעט יד ןוא ארונטרצמ הידבוע -- ,לארשיי.ץױא םיוא ןדיי עשינעילַאט

 רעד ןקסוּפ סלַא וַאק ףסוי -- .ביבח ןּבא בקעי ןוא ברי בקעי -- ,הלּבק

 -- ,תונורכז ענײז ןוא יגבואר דוד -- ,"ףורע ןחלושא רעד ןוא "ףסוי תיֵג

 ףסי ףױא העּפשה ןײז ןוא תושרד ענייז ;טײקכעלנעורעּפ סלַא ונלמ המלש

 262 . ."םירשימ ריגמ} םנופ רעסַאטרַאפ ןוא רעקיטסימ סלַא ורָאק ףסוי -- ,ורַאק

 לטיּפאק רעטיררד

 --."שדוקה תרובע, ןייז ןוא יאּבג ןּבא ריאמ -- ,רעטנעצ-תלּבכ סלַא תפצ

 ךיז ןטלַאהרַאפ סיאּבנ ןּבא -- ,רפסיהלּבק ןקיזָאד םעד ןופ ןסיועט:טנורג יד

 המלש ןּוא ארמיז ןבא דוד -- ,ןטפַאשנטיװ עכעלמלעװ וצ ןוא ם"ּבמר םוצ

 רעשלמיה, רעד ןופ רעטכיד רעד ןוא רעקיטסימ םֹלַא ץיּבַאקלַא -- ,ץיּבַאקלַא

 --,'םינומיר םדרפ, ןייז ןהלגק ןופ רעקישערָאעט םלַא ָאריאודרָאק השמ -- ,"הלּכ

 רעד ןוא "סָאג רַאּפ ארומ יד, -- ."המכח תישאר, ןַיז ןוא שַאדיװ יד והילא

 --,תּבש רעד ןוא ןכָאװרעדשוא רעד -- ,ןּבעל סָאד ןקיליה -- ,הבושּת ןופ חוּכ

 290 . 2 4 + . + .  .קיטָארע םימ ענערנוּברַאֿפ ןענגיבעלרעּביא עשיטסימ-
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 .םייו
 לטיּפַאק רעטועפ

 י"רַא רעד - ,ןפַאש ןוא ןּבעל ןײז ;טײקכעלנעזרעּפ סלַא אירול קחצי
 ףןָאד -- .לָאטיװ םייח -- ,טיוש רעקידגנולצולּפ ןיא עדנַאגַאּפָארּפ ןייז ;תפצ ןיא
 -- .'לַאטיװ יחנש, -- ,הלּבק ןיפ טיּבעג ןפיוא ָאשטנַאּפ ָאשטנַאס ןוא סָאכיק

 ןוא 'םיִלּכ, ענעכָארּבעצ יד -- ,הלּבק סי"רַא םעד ןופ תודוסי עשיטערָאעמ יד

 - .תישעמ הלּבק ןופ ןַאנפיוא ןוא ןעמעלּבָארּפ יד -- ,(ןיּפנַא) "רעסכיזעג, יד

 --,םוָיַאדוי רעשיטסימ רעד ןוא םזִיַאדוי רעשינּבר רעד -- ,ןלָאּבמיס ןוא םעירעטסימ

 רעײז ןוא װירּב םלאימלש המלש -- ,דומלּת םוצ ךיז ןטלַאהרַאפ סלַאטיװ םייה

 322 , 6 9 6 6. . .   ."הליפּת עקידהמיא קיטלַאװעג, ַא --- .םײטַאּב

 ?טיּפַאק רעטפניפ
 עיגָאלָאטנַא רעײז ןוא סנושיבג יד -- ,בומילומ ןּב המלש רעטכיד רעד'

 יד -- .עיױעָאּפ רַאפ עימטדַאקַא ןײז ןוא איחי ןּבא הילדג -- ."הזחּכשה רמוע,
 המויא, ןײז ןוא אריינקנוא קחצי --- ,וגנָאל הידעס ןוא ָאקרַאז הדוחי רעטכיד
 . השמ רעטכיד רעד --- ."תודי יּתשא ןײז ןוא ונַאנָאל יד םחנמ --- ,"תולגדנּכ
 יד -- ,םילּבוקמ רעתפצ יד ןוא ַארַאנַאנ -- ,"לארשי ימימ, ןייז ןוא ַארַאנַאנ
 תיראָשא גגולמַאז.רעדיל ןייז -- גנוטכיד סַארַאנַאנ ןיא ןװיטָאמ עשיטסימ.שיהישט
 ,כיד יד -- .לוש סַארַאגַאנ --- .ןעמרָאּפ עשיטעָאּפ עײנ סַארַאנַאנ = ,"לארשי
 351 , .  ,  .לּנוקמ ןוא רעטכיד סלַא יזיבש ףסוי ןּב םולש --- ,ןמיּת ןּופ רעט

 ?טיּפַאק רעטסקעז
 .רָאּפ,שינַאּפש יד -- .הלּבכ רענַאירול רעד ןופ נלָאּפרעד רעסיורג רעד

 ןיא רעטנעצ+רוטלוק רעשידײ רעײנ רעד --- ,דנַאלרעדינ ןיא ןענַארַאמ עשיזעגומ

 ינופ ּבהוֹּבַא קחצי -- ,'הוקּתה יריסא, ןיז ןוא וסנעּפ ףסוי --- ,סַאדרעטסמַא

 ןב השנט -- .הביבס רעשינַארַאמ רעד ןיא קיטסימ עשיחישמ יד -- ,וקיס

 תמשנא ןוא "לארשי הוקמ, ןייז ;חישמה תַאיּב ףיוא גנונעּפָאה ןייז ןוא לארשי

 ןײז ןוא הריריאייד םהרבַא -- .הלּבק רענַאירול רעד וצ גנווצַאּב ןייז ;"םייח

 ןוא "ןומדקה םדאא ןשלפיה םעד ןשיװצ טּפַאשהבורק יד -- ,"םימשה רעש,

 3490 ,  .םימנדי םוצ ךיז ןטלַאהרַאפ ןייז ןוא עזָאניּפש ךורּב -- .ןשטנעמ ןשידרע םעד

 לטיפַאק רעטעּביז
 -- ,עננּועז ענייז ןוא יניכי םהרבַא -- .םײקכעלנעזרעּפ סלַא יבצ-יתּכש

 ךלמ חישמ---םיאיננ:תונּב ןוא םיאיבנ-ינּב--."איבנ, רעד ןתנ ןוא ומירּפ לאומש

 --,"וָאכיטּפ-ןסַאמ, רעד---,יבצ.יתּבש דובּכל ןענמיה יד---,םיזורכ סיבצ.יתבש---,הדוהי

 4160 . . םיימַאּב רעשירַארעטיל ןייז ןוא 'םימי תדמחא רעד --- .םירודיס עײג יד

 לטיּפַאק רעטכַא
 רענַאיטַאנַאס יד ןיא ןעעדיא עשיּפָאסָאעט יד --- ,גנושיױטטנַא עסיורג יד

 בתכ, ןייז ,רעקיטסימ סלַא וזודרָאק לאכימ םהרבַא --- ,ןוייח הימהנ --- ,ןזיירק
 יד --- .לארשי ןופ טָאנ רעד ןוא הנושאר הּביִס יד --- ,"תוהלאה דוס ןינעּב

 ,כיד רעײז ןוא םיסנַארּפ רעדירּב יד --- ,גניגעװַאבייבצ,יתּבש רעד ןנעק רעפמעק
 תציצ, ןייז ןזא שַאטרוּפשַאש בקעי -- ,"הדומ יבצ, רעײז --- ,ןפַאש שירעט
 446 2. 6. א + + . ץוּביק ןשידרפס םנופ הדירי יד --- ,"יבצ לבּוג
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